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PROLOGO.

D Ou ao Publico alguns Verfos , que

pule juntar, c que efeapáraô ao injufto

deíprezo , com que o Auélor trata todas

*s fuás producçoés. Eu naõ os proponho,

como hu n modello da Poefia : quinze

annos de idade até vinte e dòus ; tempo

,

em que Bjlmiro compôs a maior parte,

he baftante motivo para defeulpar alguns

defeitos
,
que fe encontrem. A ílrnplici-

daie porém , e a cadencia natural , com

que exprime os feus penfamentos, bem

moílraõ, quanto as Mufas favorecem eíte

génio , e quanto os annos , e os eítudos

o podem fazer grande. EíHmarei que

o bom fucceíTo d'efte volume feja hum

novo eítimulo ,
que anime o feu Au-

ôor. ,
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SONETO.
1/ Ue triíle melancólica figura J

Pobres Verfos ,
quereis fazer no Mundo?

Ah ! quando nifto penfo > me confundo

Sinto Yoltar-fe o dia em noite efcura.

Antes quizera dar- vos íepultura

No terrível horror do abyfmo fundo;

Pois de tal producçaõ o parto immundo

Naó merece alcançar melhor ventura.

Sem ornato , fem génio , fem cadencia,

Que deveis eíperar ? Grandes tropheos ?

Tirai do penfamento eíTa demência.

Do defprezo efperai os golpes feus

;

Pois para terdes triíle coníequencia ,

Baila , filhos
}

faber-fe que fois meu?.

Tom. I. A SO-
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SONETO.

M Andou-me Amor hú dia q cantaíjc

D'01aia a peregrina formofura ;

Que os lindos olhos
, que a gentil figura

A's brilhantes eftrellas comparafíe.

Tomo a Lir3 ; mas antes que entoafle

Da mimofa Paílora a graça pura ,

Vi o Riío , os Encantos , a Ternura

Rodearem d'01aia a bella face.

Pertendo começar , a voz fe enfaia

;

Do meu cruel receio Amor fe admira 9

Palpita o coração , treme , defmaia.

Largando para a parte a frôxa Lira^

Amor , lhe digo entaõ , quem vir Olaia

Nada pode cantar , logo fufpira.

SO-



de Belmiro.

SONETO.

C Orno eflá deleitofa eíta campina,

Rodeada de objedtos engraçados !

ComopaftaÕ pacificos os gados

A tenra flor , a relva pequenina

!

Aqui murmura a fonte criílalina

Por cima dos ícixinhos prateados j

Acolá fobre os alamos copados

O terno rouxinol feu canto afina

!

As violetas gentiz d'entre a verdura,

Quando o fopro do Zéfiro as menéa

,

Com perfumes incenfaõ a efpeíTura.

Mas que importa o prazer, qmcrodéa,

Se hum coração affii&o fem ventura

Só com triftes objeétos fe recréa !

A 2 SO-
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SONETO.

o S limados farpoens
, que rijamente

Amor contra o meu peito difparava ,

Apenas o tocavaõ , fe amolava

A aguda ponta d'aço reluzente.

Aífim naó fuccedeo
, quando innocente

Eliza os meigos olhos me lançava
j

Pois a modeftia ,
que os acompanhava,

Penetrou a minha alma docemente,

Naó pôde fujeitar-me o Deos Vendado;

Eliza fim : he de mais alto apreço

O poder do feu roíto delicado.

(ceíío ,

Ferio-me o peito , e foi com tanto ex-

Que por ella fó vive o meu cuidado:

Porém iou infeliz \ eu lhe aborreço.

SO-



de Belmiro.

SONETO,

N Em ouvindo a fonora melodia
,

Com que cantas ao pé deíla corrente,

Divino Rouxinol , meu peito iente

O mais curto momento de alegria.

As azas da mortal melancolia

Se alargaõ íbbre mim continuamente;

E efta faz que aborreça defcontente

O que cTantes o génio me attrahia.

Eííe modular doce enternecido

,

Que os coraçoens de bronze arrebatara
,'

Me põem mais na trifteza fubmergido.

Só cuido que o teu canto me alegrara
9

Se do cruel Amor favorecido ,

Ao pé da belia Eliza te efcutára.

SO
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SONETO.

JL Equeno cordeirinho ,
quanto invejo

O prazer , com que agora andas pulando,

Áo fom dos teus balidos faudando

Os yerdes campos do efpaçofo Tejo I

Unido á cara mai paftar te vejo ,

As deliguaes hervinhas maftigando :

Vives fempre contente , desfruélando

Quanto pôde excitar-te o teu defejo.

Cercado de afflicçoens nunca fufpiras ,

Naó temes inconftancias , falfidades ,

Nem recéas d'Amor as cruéis iras.

Mas tudo íbffrerias na verdade ,

Se, aífim como Belmiro , tu fentíras

O tyranno rigor d'huma faudade.

SO*



de Belmiro.

SONETO.

H Uma uníca vez que Eliza bcíla

Os lindos olhos pôz neíle meu peito ,

Senti ao mefmo inítante o a&ivo effeito,

Que nunca Amor caufou: cauíou fó eila*

De nada me valeó toda a cautela ,
'

Que contra os feus encantos tinha feito :

Mas depois de apertar-me o laço éílreito,

Lamentei o taó tarde conhecê-la.

( blante,

Vivo ditoib , t fei que hum tal fem-

A longa trança de càbello louro
,

Vencem d'Amor o império dominante*

Melhor o direis vós, peitos do Douro,

Se fere mais d'EIiza o olhar tocante ,

Sc do forte Cupido as fôttas d'ourô.

SO
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SONETO.

J A' naó fe ouve na noite tenebrofa

Rullar a carrancuda trovoada
y

Nem a nuvem de chuva carregada

A choça humilde çnfopa furioía*

Hum bello dia da Eftaçaõ formofa

Vai tornando a campina matizada
j

A meíma Natureza reanimada

Seus thefouros franquêa generofa.

Tudo goíto refpira neíle dia:.

Até voando para a azul esfera

Canta alegre a íaudofa Cotovia.

Ah! fe a minha Paftora aqui tivera,

Com que prazer então contemplaria

Nas graças da rifonha Primavera?

SO-



de Belmiro. 9

SONETO.

O E vide hum voraz lobo carniceiro,

Que anda(Te devaftando no meu gado ,

Taõ raivofo, e taõ defeíperado,

Que naõ deixaffe vivo hum fó cordeiro:

Se acordaíTe no mítico palheiro

De roxas lavaredas rodeado;

Ou de altiffimas brenhas defpenhado

Cahide n^hum fundiífimo ribeiro :

Se finalmente na floreíla ouviíTe

Huma horrível medonha trovoada ,

E a mefma terra ao pé de mim fe abrifle:

Deftas negras imagens nada , nada

Me aíTuílaria mais , do que fe vide

A minha cara Eiiza agoniada»

SO-
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SONETO.

V/ Uando o Sol já no mar fe recolhia,

Nas triftes Fontainhas me aflentava
;

E em quasito de chorar nao defcançava

Mil imagens na idéa revolvia.

Eis-que entre eftas lembranças refleétia

N'huma pequena fonte, que alli eílava,

Que a fraca porção d'agua , que deitava,

Pouco , e pouco hum penedo desfazia.*

Ay de mim ! difíe então , eíta corrente

O duriílimó feixo vai gaitando
,

Sobre elle cahindo manfamente :- -

Mas eu , por mais que efteja fufpirando

Aos ouvidos d' hum génio inclemente ,

Naó lhe poílb tdrnar o peito brando. -

so*
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SONETO.

H Um dia,apafcentando omanfo gado

Nas bordas de huma plácida corrente
,

Vi Amor
, que choroíb , e defcontente ,

Sem arco ter , eítava defarmado.

Da fua horrível forte laftimado ,

Quem , ó lindo menino , alma innocente
,

Lhe difle , faz que eftejas triftemente

N'foum abyfmo de magoas fepultado ?

A maó pondo no peito fufpirava ,

E entre cruéis íòluços refpondia :

Huma fraca mulher , quem o penfava !

Huma ingrata
, que em nada me avalia,

Eliza . . . Entaó Amor fe fuffocava . • .

Mais quizera dizer , mas nao podia.

SÓ-
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SONETO.

JL U, fufpiro feliz d'hum terno amante

,

Sobre as azas do triíle penfamento

Voa junto d'EIiza , e o meu tormento

Faz fentir ao feu peito de diamante.

D^hum puro amor ,e d'hua fé conftante

Redobra-lhe o incorrupto juramento j

Que mais facii fera perder o alento ,

Que deixar de a adorar hum fó inítante

:

Que tanto na memoria me prefifte,

Que defde aquelle dia ainda admiro

O lindo roílo , onde a Graça exiíte.

Em fim tu lhe dirás que o feu Belmiro,

Morto d'amor por elU, affli&o , e triftey

Do feu peito lhe manda efte fuípiro.

SO-
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SONETO.

D Os bofques da Idalla ao claro Douro

Voou o Deos d 5Amor accelerado:

Trazia eíle cruel pendente ao lado

Aguçados farpoens na aljava d'ouro.

( ró

Depois de eftár ao pé de hum verde lou-

De coraçoens libertos rodeado ,

Ouvi , lhes clama então , do voffo eftado

A fentença fatal , o triíle agouro,

» Vereis depreíTa q nenhum humano,

5> Heróe , covarde, humilde, efclarecido,

19 Se ifenta do meu jugo foberano.

Aífim foi; porque, apenas facudido

O primeiro farpão teve o Tyranno,

Por Eliza me yí d^amor ferido.

SO-
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SONETO.P(fos
Orque gemeis , Paílorcs, taó queixo*

Contra a torpe faminta defventura ?

Ah ! fe viffeis a minha íórte dura

,

Talvez que vos julgaíleis venturoíbs.

Faltar no gado os lucros vantajofos,

Sem fruílo algum feccar a femeadura,

Ter a choça no Inverno mal fegura,

Vos arrancão jufpiros dolorofos ?

Ao deftino cruel voíTo inimigo

Nunca chameis ; e d'efte duro eftado

Fazei comparação hoje comigo.

( dO;

Achar-me-heis que vós mais dcfgraça..

E para acreditardes o que digo ,

Sabei que íou d'Eliza defprezado.

SO-



D E B E L M I R O. J5

SONETO.N( dade
Aõ quero , naõ , ingrata, que a pie-

Amáveis impreflbens faça em teu peito,

Deixa-o como atégora eítar fujeito

Ao ódio , á ira, á raiva 5 á crueldade*

Sepenfas nifíb ter felicidade,

Se imaginas gozar hum bem perfeito ,

Com tal bem viva alegre , e fatisfeito

Teu duro coração por toda a idade.

Já foi tempo , cruel , que a tyrannia

D'eííe teu peito ingrato , e deshumano

Me fazia gemer , me confumia.

Tive conhecimento do meu damno
;

Agora exiíle em mim
, ( quem tal diria !)

A Razaõ , a Prudência , o Defengano.

SO-
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S O NETO.

M II vezes pelo Céo tenho jurado

De já naó querer bem a Eliza ingrata:

Fui perjuro; mas, pois taó mal me traóla,

O grilhão romperei defenganado.

Da cruel naó terei algum cuidado ;

E fe a -amar outra vez, como infenfata

Fera corra vagando a efcura mata ,

Deixando ao defamparo o maníb gado^

Naó tenha nos meus bens o Céo cautela;

A mefma choça veja eftár ardendo
4

,

Se n'hum momento íó me lembrar d'ella.

(pendo;
Porém . . • naó íeja aílím , eu me arre-

Pois quanto mais defejo aborrecê-la ,

Tanto mais por Eliza eílou morrendo.

SO-
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SONETO.

E M quanto apafcentava pelo outeiro

Cem malhados cordeiros ,
gordas rezes ,

Quantas vezes , Tyranna ,
quantas vezes

Me jurafte amor firme , e verdadeiro ?

Mas , apenas do lobo carniceiro

O meu gado fentio cruéis revezes ,

Naó deixafte fequer paflar dous mezes J

Sem voltar da dureza ao fer primeiro.

Então nunca te achava enfurecida;

Hoje , cruel Paftora , altiva feres

A mutua fé , mil vezes promettida.

Ora pois,obra, Ingrata, o que quizeres;

Que bem fei que ã Fortuna fempre unida

Anda a frágil conftancia das Mulheres.

Tom. I. B SO-
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SONETO.

E U nàõ tenho,Paftora,alvos cordeifo*,

Que te oíPreça no dia dos teus annos
y

Nem os dons preciofos > que os humanos

A' vaidade tributaõ lilbnjeiros*

(ros

E de mais , os meus verfos faõ groílei-

Para applaudir teus Dotes foberanos;

Pois hum génio creado entre Serranos

Apenas fabe o Canto dos outeiros»

Só lagrimas , fufpiros , defventura ,

Penfamentcs cruéis , mas amoroíbs,

Dedicarei á tua formofura.

Porém ,fe ifto naó queres,Géos piedcraos!

Que pode mais hum peito fem ventura

Confagrar aos teus annos preciofos?

SO-
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SONETO.

X 0'de o rio
, que Foge acelerado,

Parar a fua rápida carreira
,

Sem cuílo algum íiibir pela cofteira

Até o cume do monte levantado :

Podem matar a fome ao manfo gado

Os feixos
, que fe criaõ na pedreira,

E a tenra, verde relva da ribeira

Servir de forte muro no ferrado

:

Póde> em fim, ter de vida o fentimento

Efta penha brutal, inanimada,

E voar , mais ligeira , do que o vento :

Mas ter algum defvio a fé jurada,

Ffquecer-me de ti hum fó momento >

Naõ pode acontecer , Eliza amada.

B 2 SO-
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S O N ET O.

H Uns defejaò mover armadas frentes

Contra os muros da intrépida Cidade ,

Exercer a voraz atrocidade

l^a terna mai , nos filhos innocentes.

Outros, d'inclinaçoens muito dilPrentes,

A Riqueza fó tem por Divindade
;

Sacrificaõ*lhe o gofto , a liberdade ,

Por elia paflaõ dias defeontentes.

Mas eu, que taes venturas pouco invejo'

Tenho fempre em focego amortecido

As inquietas azas do defejo.

A nada difto vóa o meu fentido
;

Pois fó quero deveras , fó defejo

Ser d'Eliza cruel favorecido.

so-
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SONETO.

B Elmiro andava olhando o pobre gado

Nas ribeiras do Vouga deleitofo ,

Onde , cheio d*amor , trifte , laudofo ,

A's aguas repetia o feu cuidado.

Quando , da bella féfta convidado ,

Hum fitio indo bufcar menos calmofo,

Da ingrata Eliza o nome preciofo

Acafo vio na aréa eftar gravado.

Pára , affirmar-fe , lê , refleéte, admira;

Amor a quaíi extindla chama atéa
,

Logo ajoelha , beija-o , e íufpira :

( idéa

Eis-que no mefmo inftante vem-lhe á

A íua ingratidão ; enche-fe dMra ,

O vil nome desfaz co' a meíma aréa.

SO-
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SONETO.

D A paixaõ de Amor fero penetrado,

Tenho vivido hum luftro fem ventura ,

Enganando a mim mefmo a vã ternura ,

Que girava n!hum peito atraiçoado.

(do,
Com fome vai mingoando o manío ga-

A monte deixo os campos iem cultura
,

Vejo tolher-rne tudo a Sorte dura :

E continuo em fer mais delgraçado?

Bafta já de cegueira : vqu ditofo

Gaftar co' amável paz os annos meus,

Para fempre efquecendo hu tempo odiofq.

Conheci o meu mal ,
graças aos Géos

!

D'elle quero fugir, fou venturofq
,.

Pçúxoens, Amor, Ingrata, aDeQs a Deo$,
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%

SONETO.

N O mageftofo Templo da Verdade ,

Cançado de gemer , entrei hum dia ,

A ver íe neíte íitio conhecia

Da ingrata Eliza a torpe faltidade#

O pórtico toquei , e a efcuridade ,

Que a vifta dos meus olhos impedia ,

Foi nevoeiro efpèffo
,
que fugia

Do Sol brilhante á intenfa claridade.

(do,

Eu vi . . t\ horror ! hum peito denegri-

Formando a fua gloria no meu daramo %

Manchar a fé, que tinha promettido.

( no
Tremi ;penfei : e o mea grilhão ryran-

Ante a Deoza quebrando , agradecido

Pendurei na parede h\}m de/engano.

SO-
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SONETO.

J A> poílo ouvir os ternos paflarinhos ;

Que eftaõ faudando afrefca madrugada;

Outros vejo, que levaó pendurada

No bico a branda felga para os ninhos*

Aqui faltaõ os manfos cordeirinhos

Na relva de boninas matizada
;

Acolá corre a fonte focegada

Por entre brancos, deíiguaes feixinhos.

Qualquer Paftor fe alegra , e fe recréa ,

Debaixo da goftofa amenidade ,

Com que a entroncada faia o lifonjéa.

Que doce , que feliz tranquillidade

!

Só em ti he que pode, cara Aldéa,

Paflar-fe com focego o tempo, e a idade.

SO-
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SONETO.

O Anguineas véas n
5hum robufto peito

O Deos de Gnido , Amor ,
pular fentia :

Naõ perde a occaílaÓ , a letra afia,

E no curvo arco a põem muito a feu geito#

Já quaíi do triunfo fatisfeito ,

Ao coração fez certa a pontaria
;

Difparou ; mas cahio na terra fria

O farpão rijo em féis pedaços feito.

(de!
Ai de mim! grita Amor, que inflicida-

Os meus tiros naõ ferem como d'antes ;

Ninguém d'Amor já teme a crueldade:

Zombaó de mim fem duvida os Amantes,

Senaó me empreita Alcina por piedade

A graça dos feus olhos penetrantes.

so-
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SONETO.

\J Uando o Sol vinte vezes rodeado

Tinha em Fevereiro o vafto Firmamento,

Da bella Eliza o illuílre nafcimento

Deixgu de gloria o Douro penetrado

;

Com as Graças Amor acompanhado ,

Moítrava o feu feliz contentamento
,

E para o berço nobre olhando attento,

Foi pôr-lhe ao pé o feu arco deíarmado.

Serás , beijando-a, diz , linda Paftora
,

A honra, o afíbmbro, a gloria da efpeíTura,

E dos peitos a amável vencedora.

Verdadeiro íahlo
, quanto lhe augura j

Polg d^Sliza gentil o Mundo adora

As Virtudes, a Grafa, a Formofura.

SO-
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SONETO.

O Egundo o feu cofhirae-, efhva poíta

Belmiro n'huma penha debruçado
,

Em íòcego nutrindo o feu cuidado

Com as triftes imagens do Deígofto.

(fto,

Eis-que hum pouco levanta o magro ro-

De fons harmoniofos convidado ,

E quando os olhos lança, pelo prado
,

Em toda a parte encontra o alegre Goíto.

As Paftoras amáveis , e os Serranos

Çpm cânticos d'Amor, que em torno gira,

Entoavaõ mil hymnos tobera.nos,

Ifto Belmiro ouvio,e á brando Lira

indo também cantar d'Eliza os annos-,

Em voz de os applaudtn>gpme.,.íufpirak

SO,
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SONETO.

A Penas deixei hontem o meu gado

Junto d'efte ribeiro criftalino
,

De três Feras no aflalto repentino ,

Sem lhe poder valer , foi devorado.

Nem hum fó me eícapou , e taó irado

Se moílra o duro , o bárbaro Deftino

,

Que até foi o cordeiro pequenino ,

Que tinha á bella Alcina confagrado.

A Sorte me levou os bens melhores j

Só me refta huma choça mal provida,

Onde poda empregar os feus furores*

Tudo a cruel abforva endurecida ;

Porém, fe também perco os meus amores,'

Injufta forte ! entaõ a cabo a vida,

SO-
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SONET O.

J Urei fobre o altar do Deos manhofo

Ódio eterno ao feu jugo íbberano ,

Naõ podendo íbffrer deíle Tyranno

A Lei fevéra , o império rigorofò.

Offendeo-fe o cruel ; fero , e raivofo

Maquina arruinar-me deshumano;

Porém qualquer defgraça, qualquer dano

Evitava
, previa cuidadofo*

Té que da linda Alcina os olhos bellos

Procurou } mil prizoens , mil pafladores

Nelles armou , nos feus louros cabellos.^

Moftrou-me eíles encantos roubadores;

Por mais que então eu dezejei vence-los,

Vingou-fe Amor; fiquei prezo demores.

SO-
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S O NE T O,

\J Uantas Vezes Alfcina me dfeia >

(Levando a min&a maÕ ao ingrato peito)

Que nunca deixaria o amor perfeito ,

O tenid > o puro amof > que nella via !

Ouvindo taeé prom^flas* que faria ?

Taõ contente fiquei j taõ fatisfeito
,

Que mil vezes nas aras do refpeito

A minha liberdade lhe oífrecia.

Auíentd-me d'A!cina ; e tèõ fentida

Nos primeiros inflames fe moftrava ,

Que a vi por áúm d^amor quafi perdida.
f

( va

!

Alas como me enganei no qué peftfa-

Foi-me falfa a Cruel* foi fementida . . .

.

E eu d'huma mulher o que efperava ?

SO-
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SONETO.

V,Em-me todos pafíar a noite, e o dia

Sem íbcego , e em lagrimas banhado :

Palmaó , depois de ver que ao meu eftado

Nad* offende o rigor da Sórre impía.

Abençóa-lhe o Céo com alegria >

Dizem elles , até ao íeu cajado

,

E fempre o conhecemos defecado

,

Imagem da mortal Melancolia*

Ma6como penfas mal, ó Gente humana!

Vive o gado fem ter enfermidade

g

Conferto em fanta paz eíta cabana.

(de;
Naõ tive algum deíaílre, iíTo he vefda-

Mas tenho mal peior : longe d'Albana

Supporto huma viviffima faudade.

SO-
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SONETO.

E M quanto o curvo barco íe alongava,

Aos impulfos do remo vagarofo,

Sobre a boi da affentado pezarofo ,

Da praia a terna vida naõ tirava.

Sem querer,cada vez mais me apartava

Da Paftora, por quem vivo faudoíò,

Que, a mim voltando o rofto preciofo ,

Com mil fignaes de lá me acompanhava.

Puz a maó no meu peito, e, tranfportado,

Vinha jurando pelos mefmos Céos

,

De fer firme a pezar do negro Fado.

Quando hu monte cruel aos olhos meus

De todo hia efcondendo oobjeílo amado,

Ergui a voz entaó , e dille : adeos !

SO-
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Ao contente , Marilia , me pareces^

Quando afflidto íufpira o rouco peito ,

Que duvido das juras , que tens feito 9

E até cuido , Cruel , que me aborreces;

Hum fó momento na6 te compadeces

De quanto Amor me faz por teu reípeitoj

E efle génio tyranno, a fangue aíFeito ,

Mais contra hum defgraçado o enraiveces.'

Moftraíle-me apparencias d'amizade

;

Mas , quando a mil paixoens me vifte ex-

Facilmente a trocafte em crueldade.(pofto,

Ingrata
,
poupa , evita o meu defgoílo :

Sinta o teu coração tanta piedade ,

Como de graças tem o amável roílo.

Tom. L C SO-



34
Versos

SONETO.M(res;
Arilia attende grata os meus çlamo-

Em piedade troçou a antiga ira ,

Quando íufpiro, já também íufpira ;

He fenfivel , he terna aos feus Amores.
[

Nos lindos olhos meigos , vencedores

A brandura continuamente gira

;

Para longe, do amável peito arira

Os defprezos, os ódios, os rigores.

Ornando o rofto de immortal belleza,

Quado abrazadoomeuamor lhe exponho,

Chamando-me o íeu Bem
, jura firmeza.

Mas que doces venturas me íupponho!

Mudou Marília acazo a natureza ?

Ah ! defperta, Belmiro, que iílo he fbnho*

SO-
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SONETO.

Udo , Marília, fente a força dura

Da carreira dos annos : deftroçado

Cahe por terra o Cyprefte levantado

,

Do campo fécca a plácida verdura.

Naõ fe izenta a temível Formoíura

Dos eftragos do Tempo arrebatado :

Como o Lirio m imofo ,
que he cortado ^

Ailim murcha , aíTim perde a graça pura.

Só tú, gentil Marilia,entre os Humanos

Infenfivel a tudo , forte illudes

Do Deílino os impulfos mais tyrannos.

NaÓ temes , naõ recéas golpes rudes;

E, em vez de te abater o Ternpo,os annos,

Te embellezaó com Graças, e Virtudes.

ê

C 2 so-
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SONETO,

X De , meus pobres Verfos, venturofos,

Procurar huma doce companhia ;

A Marília bufcai , que neíte dia

Conta alegre feus annos preciofos.*

Ide, e yereis mil coraçoens goftoíbs^

Cercados de prazer , e de alegria
,;

Que , em toda a parte , grata melodia

.Caufa alvoroço aos peitos virtuofos.

Mas , fe alguma piedade vos mereço

,

Retratai aos feus olhos foberanos

Ojuílo fentimento
,
que padeço j

Que naó temo os Deftinos deshumanos,

E que , ainda diftante , naõ me efqueço

De celebrar o dia dos feus annos,

SO-
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SONETO.

R Eina a ferena Paz cPentro d'hu peito,

Que já foffreo d'Amor o fogo adtivo :

Graças a Deos ! em liberdade vivo

No meio dos prazeres fatisfeito.

(to,

Quando chego a encoftar-me fobre o lei-

Naõ fico horas , e horas penfativo
;

Pois fe extinguio o pérfido motivo ,

Dos meus feros tormentos louco effeito.

Ando alegre , e contente , focegado j

E paflei para eílado de bonança

Do captiveiro mais defefperado.

Venturofo fiquei com tal mudança;

Pois
,
gozando as delicias defte prado ,

Nem do que fui fequer tenho lembrança*

ê
so-
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SONETO.

N Ao paíTa dia algum, que, reclinado

Sobre, as margens do Leça fugitivo,

Naô bufque o penfamento lenitivo

Na origem feliz do meu cuidado.

Com mil falfos prazeres enganado
,

Me penetro do goílo mais aftivo
;

E alguns momentos venrurofo vivo
,

Só do pobre rebanho acompanSiado.

Mas logo foge o bem , logo conheço

*Que o prazer para mim he repentino ,

E que fó na defgraça me envelheço.

Porque nao fazes pois , cruel Deílino,

Que fejaõ íonho- os males, que padeço,

AJILn como as venturas., que imagino ? E

SO-
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SONETO.

Orno vás , caro Leça , murmurando

Por entre a verde rama dos falgueiros !

E como os paílarinhos lifonjeiros

Ao lom das tuas aguas 'ftao cantando !

O verde feno, as margens tapeííando,

Sacia , e nutre os tímidos cordeiros
;

E á íbmbra d'alrsr faia os pegoreiros

Em fanta paz refpiraõ fôno brando.

Da flor campeílre a grata fuavidade,

Que o Zeftro foprando move , e apura,

Confola , e alenta a fraca humanidade.

Tudo a qui he prazer , tudo doçura :

Mas ló feliz
,
quem pôde em liberdade

Gozar entre a Innocenciá cila ventura.

SO-
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SONETO.

E Stou , linda Belmira , tad contente

Nos grilhoens do meu novo captiveiro,

Que as venturas,q preza o Mundo inteiro,

Sem elles me fariaõ defcontente.

Efte peito
,
que he teu , agora fente

Da paixad terna o effeito lifonjeiro;

E quer feja no valk , quer no outeiro

Sempre te acho, meu Bem, nelle prefente.

AÍIim prezo , naõ choro ver perdida

A minha preciofa liberdade ;

Só receio encontrar-te endurecida.

Ah ! Belmira , afugenta a crueldade ;

Meus extremos attende , e, enternecida,

D'hum coração, que te ama, tem piedade.

? SO-
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SONETO.

O E o ruftico Paftor viver podéra

Das terríveis paixoens d'Amor ifento ^

Eu naõ trocara o feu abatimento

Pelo illuftre eíplendor d'huma alta esfera,

Metido na cabana , em que nafcêra,

Gemidos naõ daria cento a cento
;

E, zombando de rudo , o q he tormento

Da dor o nome apenas conhecera.

Porém nos ferros defte Deos manhofo ,

Sem differença haver , chora , fuípira

O Paftor pobre , o Maioral famofo.

Ainda alguém os feus grilhoens fugira:

Mas
, para tal milagre , era forçoío

Naõ fe encontrar no Mundo húa Belmira*

SO-
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S O NET O,

Ú vês , Amor , o coração perjuro1

Da Paítora infiel
,
que eíl' alma enlaça :

Tu vês que temerária defpedaça

A prizaõ terna do amor mais puro.

Se em teu altar fidelidade juro,

Jura também vingar-me tal defgraça:

Com farpas , cóm veneno lhe repafla

As entranhas cruéis , o peito duro :

Sem allivio lhe arqueje fempre áfflidío,

E, lagrimas vertendo os olhos bellos . . *

Mas naõ : maior vingança lhe medito.

Eítes tormentos podes íufpendellos:

Seja mais caftigado o feu deliíto ,

Sabendo ainda hum dia o que faõ Zelos*

SO-
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SONETO.

D E taí) cruéis imagens rodeado

Anda fempfe o meu trifíe penfamento,

Que já naõ fei o que he contentamento

,

Nem do prazer conheço o rofto amado*

Tudo affiicçaó me caufa : o pouco gado,

Que tenho , anda a morrer, naõ o apaícétoj

Procuro a folidaõ , choro , lamento

Da minha injufta Sorte o duro eílado.

: Já de gemer cançado , o corpo deito

No efcarpado rochedo ,e inculta afpVeza,

D^hum infeliz
,
proporcionado leito.

Tenho taõ fufFocada a natureza
,

Que ás vezes, fe fe abriiTe o afflidlo peito,

Todo o Mundo toldara de trifkza.

SO-
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SONETO.

Upidinhos travêflbs , efcondidos

Nos teus formofos olhos , deftramente

Aspeitos duros d'infenfivel gente

Atiraõ , rindo , mil farpoens buidos.

Nefte jogo cruel fempre embebidos,

Efpalhaô pelo chaõ fangue innocente

;

Naõ defcançaõ, eftaõ continuamente ;

Fazendo fufpirar mortaes gemidos.

Ah ! Belmira ; caftiga-os fem piedade :

Naõ con fintas que dem mais hum íó tiroj

Poupa eftragos á pobre Humanidade.

E fe por ti d'amor tanto íufpiro ,

Baíh para nutrir-lhes a crueldade

O terno coração do teu Belmiro.
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SONETO.

D (clamores;

Eftino , ouve mais brando os meus

Attende-me huma vez menos irado,

Algum dia mereça hum defgraçado

Alcançar venturofo os teus favores.

NaÓ te peço , Cruel , ditas maiores ;

Que as que efpera hum defejo limitado :

Naó devezas , colméas , lavras ,
gado ,

Nem albergue de honrados lavradores.

A naó ter forte menos deíprezivel

A enganoía efperança me arrebata j

Nem a peço , nem tê-la me he poflivel.

Minha ambição fomente fe dilata

A rogar-te me faças infenfivel

Aos horríveis defprezos d'huma ingrata.

SO-
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S ONE.T o;

J3 Afta , meu coração : tantos gemidos

He vergonha exhalar. Eftes lugares

Agora vejad teus cruéis pezares

N'hum jubilo ditofo convertidos.

Os funeftos grilhoens ja carcomidos

Sao fáceis de romper , vaó pelos ares

:

De Belmira os fanguiíeros altares

Ao vil defprezo fejaõ reduzidos.

Se os joelhos ainda alguém lhes dobra,

Crendo-os d' adoração inda capazes,

Deíengano , e exprienciaja te fôbra.

D^amor pela cruel naõ mais te abrazes;

Que aílím como he vileza o que eíla obra,

Será também loucura o que tu fazes.

ser-
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SONETO.N( meato
Ao me caufa , Belmira f $lgum tor-

Dos Zelos infçniais a força dura ;

Nem do teu génio a pérfida loucura

Me entriítece y me çaufa fentimento*

Se dou mil ais , íe choro , fe lamento;

Se horríveis afflicçoens o peito atura ,

O principio da minha defventura

Naó tem, Cruel , taó baixo fundamentou

Que hum novo amante tragas enganado,

Como a mim , proteftando-lhe firmeza ,
•

Nada altera , Infiel , o meu cuidado..

Mas , fe finto os horrores datriíteza^

He por confiderar o ter amado

Hum coração taõ cheio de vileza*

SO-
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SONETO.

li Ffli&o fom de languidos gemidos

Pelo campo efpalhava o brando vento j

Sahia efte cançado , trifte accento

D'entre brutaes penedos carcomidos.

Paflavaó dois Paftores , e , movidos

Da piedade , da dor , do fentimento ,

Entrarão pelo horrífico apofento

À origem procurar dos ais fentidos.

Foraõ achar cercado de agonia

Hum Paílor ; e do mefmo a voz magoada

O nome de Marilia repetia.

(da;
Chegou-fe hum, vio-lhe afacedefmaia-

Era o trifte Belmiro, que fentia

A doença fatal da íua Amada.

so.
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SONETO.PO,Rocuro fempre huma efcondida gru-

Onde polTa nutrir o meu tormento
;

E em quanto dura a Tarde alli me aíTento

Na lapa , de meu pranto nunca enxuta.

Neíte íitio de dor , forte naõ ludla

Com grande furacoens o rijo vento ;

Apenas hum ligeiro movimento (cuta.

Dos falgueiros, que o cobrem, mal fe ef-

Aqui duras imagens doDefgoílo,

Fazcndo-me ficar inanimado ,

Desfiguraõ de todo o triíte roílo.

(dado,

Mas quando o Douro vem ao meu cui-

O íilencio rompendo, em que eftou poíto>

Sufpirando repito o nome amado.

7om. I. D SO-
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S O N E T O.

X Ernos., fentidps ais, que affli&o envio,

As lagrimas que cho.ro lera ventura

Na,ó fvizem cojufa alguma, íempre és dura,

Como os feixos
,
por onde paffa o rio.

Nem ja , barbara Eliza , me confio

Na efperança
,
que a Sorte me aflegura;

E querer-te infpirar doce brandura

He o mefmo que bater em ferro frio.

Inda que disfarçada reprefentes

Nutrir a meu refpeitohum génio humano^

Por dentro andaõ vibrando mil ferpentes*

Porém tenho hum deílino taô tyranno

,

Que naõ poflo quebrar eítas correntes,

A pezar do meu trifte deferçgano.
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SONETO.B(nha
Em podes encontrar, quem de feu te-

Alta cabana , muros levantados ,

Férteis feáras , campos dilatados ,

Onde rezes fem numero mantenha*

Tu bem podes achar quem defempenha

Da própria Aldéa os cargos mais honrados,

Quem mande, quem governe mil cajados,

E rendido d'Amor amar-te venha.

Podes . .. (e nem por iflb me confundo)

Ver que teu nome grava no retiro

Quem de riquezas move hum grande fuii-

(do.

Mas com firme certeza te profiro ,

Que nao podes achar em todo o Mundo
Hum Paílor mais fiel que o teu Belmirot

*i

D 1 SO-
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SONETO.

L Igeíra fantafia , aonde corres ,

Montando terras , e paliando mares ,

A erigir infenfata fobre os ares

Altos Palácios , e foberbas Torres ?

Porque,cheia de orguIho,affiidla morres,

Se nao rocas de Pluto os vis Altares

;

E, olhando com deíprezoos Pátrios lares,

Em Fantafmas chimericos difcorres ?

Socega hum pouco agora; a vifta apuraj

Soletra o meu deííino malfadado;

Lê nelle toda a própria defventura :

Será teu voo menos elevado ,

Penfando que debalde íe procura

Melhorar a fortuna a hum deígraçado.
1

SO-
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SONETO.

JiA' de roxas Violetas nao guarneço

A minha Lira, a venturofa frente ,

Aquella nMium Salgueiro eílá pendente ,

Eila pailid i a vejo em grande excedo.

Ji foccorro das Mufas nao mereço ,

Por maisque lho fupplique humildemente,

Do que fui ando agora taõ difPrente
,

Que, olhando para mim, me defconheço.

Nao finto o amável gôílo da Innocenciaj

E a Agonia , de fombras rodeada ,

Faz no meu peito triíte refidencia.

Quem fera diítc) a cauía defeítrada ?

Ah ! íe he certo o que difta a confcicncia,

De Belmira me queixo , ella he culpada.

so-
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SONETO.

O («do,

Nde efcondes,Belmira,aquelle agra-

Que cm teu roíto gentil fe defcobria ?

Onde eílá o prazer , onde a alegria ,

Que a qualquer coração punha encantado?

Agora com femblante carregado

Os ais efcutas ,
que meu peito envia ;

E nao fei fe já paíTa a tyrannia

A mudança cruel, que tens moftrado.

Se a fé nao ultrajei de alguma forte,

Naõ lie jufto foffrer continuamente

Hum caftigo , que finto mais que a morte.

Torna-te affavel , ihoftra-te contente :

Pois , obrando o contrario, teme expôr-te

A moítrar criminofo hum innocente.

SO-
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^ON E T a

i_ > As faias , cjue atégorâ ptfzarofas

Figuravaõ da Morte a imagem féa

,

Já o inquieto Zéfiro menéa

Do tenro gomo a-s folhas fruíiço-fds.

Dfc brancos Lírios, de vermelhas Rofas

A gFata Primáveis o campa áííéar

:

Pairaizo d'encantos f efta aldéa

Toma as almas mais triftes venrurofas.

Jozino ! Que cadéa deshumana ,

Que illuíao te embaraça: a- liberdade,

Ou que apparente Bem teu priro engana?

Ah ! cede aos ternos rogos da Amizade,

Vem achar mais feliz huma Cabana

Que os foberbos Palácios da Cidade.

SO-
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SONETO.

O Sábio Lavrador corre indignado

A incendiar aquella praga impura ,

Que , efpalhando hum veneno na cultura,

Lhe deixa o campo todo deftroçado.

O fiel Pegoreiro ao maníb gado

Acautela de Lobo , que o procura;

Arma laços fubtis , ódios lhe jura f

Se tem algum Cabrito devorado.

Parece que anda annexo aofer humano

Aborrecer a caufa endurecida , (no*

Que hum golpe defcarrega impio,e tyran-

Só naõ fei porque forte defabrida

Amo o fatal principio domeudamno,

A maõ refpeito , que me tira a vida.

SO-
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SONETO.

\J Uem,Bd!eza gentil,quem affirmafle,

Que o Leça nunca teve formofura ,

Era vir contemplar na Graça pura ,

Que forma encantos neffa amável face.

Talvez que furprendido te encontraffe

A mais galante Ninfa da efpeíTura ;

Talvez que julgaria ter ventura,

Se envolvido em teus ferros fufpiraíTe.

Eu mefmo por mim fallo; pois cuidado

Que no Douro haveria gentileza

Me fui junto de ti defenganando j

Pois formou-te taõ linda a Natureza,"

Que fiquei juftamente duvidando ,

Se ferias Amor , ou a Belieza.

SO-
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SONETO,

O E , tendo mortalmente repaíTado

Meu pobre coração de negros Zelos ,

PoíTuido de amor cuido em foffrè-ios

Entre horríveis defprezos íepultado ;

Se, barbara, impiamente moleftado

Pela vifta infiel d'huns olhos bellos

,

Naõ poíTo dia algum deixar de vêllos

,

E ficar longe d'elles íbcegado.

Em fim, fe ao lindo objeílo
3
que venero,

Monftro d'ingratidaõ , e aleivozia ,

Ainda muito mais
,
que á mim lhe quero.

A que ponto a paixaõ trte arfa fta ria ,

Se viíTe que , mudando ò génio fero,

Os m eus triftes íuípiros attendia !

SO-
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SONETO.

X. Erdoa, bella Anarda,ésmui traveíTa ;

Tendo o corpo, e femblante naõ terreno,

Es hum puro mortífero veneno
,

Defde o bico dos pés té a cabeça.

EíTe impio coração pouco intereíTa

Nas paixoens , a que amante me condeno;

Antes
,
quando tu vês que afflióto peno >

Tomas hum ar contente mais deprefla.

Ficas fizuda , fe piedade imploro ,

E quando choro ao fom d'ellas cadéas ,

Nem ao menos perguntas porque choro»

Pois olha, quer tu créas, quer naó créas,

AíTim gofto de ti , affim te adoro
,

Aílim melmo, Cruel, affim me enléas.

SO-
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SONETO.

JD Inalmente he chegado o alegre dia ,

Em que dou termo ás minhas deíVenturas:

Belmira , Eliza , ingratas formofuras ,

Eílalou o grilhão
, que nos prendia.

Negros Ciúmes , Raivas , Tyrannia ,

Rcpouzai nas eternas fepulturas

,

E levai fobre as voíías maõs impuras

O veneno mortal } que me roía.

Nem fempre dura a infame atrocidade;

O D^ílino , por natureza vario ,

A's vezes feu rigor muda em piedade.

,
D'Amor eu já naó fou triíle feótario :

E agora canto a minha liberdade,

Encoftado á lijaõ do Breviário.

SO-
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SONETO.
R(daço? f

Ompaó-fe os duros ferros; e cmpe-

Sobre os torpes altares do Defprezo
,

Com fogo roedor , em lume accezo ,

Sejaõ defgaílos tao infames laços.

(raços

De paixoens , de efperanças , de emba-

Com elles queimarei o enorme pezo :

Quem atégora fempre andava prezo

Forme contente 3
e alegre fohos paflbs.

Tudo alli fe confúma; e mefmo aquella

ímpia lembrança
,
que conduz ao Vicio ,

E que a Razaõ ás vezes me atropella !

(cio;

Nao fique em mim d'Amor hú leve indi-

Até Belmira • • • • a íua imagem bel!3 . • .

.

tterno Dc<js ! Que duro facrificio !

so-
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SONETO.

Eu defafogo , a deos : hoje te dei-

Companheira innocente , Lyra amada ,

Por todos os mais dias pendurada

No torto ramo d ?
eíte altivo Freixo.

(xo,
NaÕ há remédio: agora em vaõ me quei-

Aqui ficas fem gloria defprezada
,

So da minha faudade acompanhada
j

Pois eu naõ tenho hum coração de feixo.

Mas
,
pofto que comtigo nada exifte,

Inda re ha de faudar enternecida

Alguma alma fiel
,
que divertiíle.

E vendc-te do Tempo carcomida $

Então dirá : Belmiro , Paftor triíle ,

Ou morreo ja , ou ja mudou de vida.

SO
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O D E I.

XV L Aravilhofas laminas pendentes

Na faila mageftofa
,

Áureas copas , alfaias excellentes

De eílru&ura engenhofa ,

Muito embora rodeem do opulento

O tapeílado aííento*

Em íbberbos Palácios encerrado

O iiluílre Cidadão ,

De feus Avós antigos tendo herdado

Gloriofo Brazao
,

Mande, governe ; as Praças , e a Cidade

Mova a íua vontade.

Na
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No magnifico Throno o Rei fe aílente j

O pávido Eílrangeiro

A' prefença temível fe aprefente ,

Em ferros prizioneiro ;

E com poder difpotico decida ,

Ou a morte , ou a vida.

Delicados manjares lhe guarneçaõ

A regulada meza
;

Nas luftrofas bandejas appareçaó

Os dons da Natureza ;

De montes de abundancias rodeado

Se penfe affortunado.

Eu nada d'iílo tenho : a humilde Choça

He o Palácio , onde habito ;

Mas aqui nada temo
9 com que poíTa

Dar gemidos affiiélo. (k>>

Se os hõbros naõ me adorna o Régio Man*

Se naõ me elevo a tanto j

Ma-
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Matadores cuidados naõ rodéaõ

O meu ruílico leito :

Alegres íbnhos fobre mim ondeaõ

Logo apenas me deito
;

Durmo em paz , d'inimigos naõ temendo

O golpe duro , e horrendo.

Sobre a defpida meza, em pratos d'ouro

A iguaria naõ fuma

:

O roxo fumo do famofo Douro

Nos criílaes naõ efpuma :

Tu, íimples, tu, amável Natureza

Es a minha riqueza*

Se na frente naõ mando em brava guerra

Hum Exercito inteiro

;

Se
,
por me confervar na própria terra ,

Deílemido guerreiro
,

Brotando fangue da mortal ferida ,

Naõ perde a cara vida ;

Tom. I. E De
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De que ferve domínio taó cruento ?

Ter hum pobre rebanho
,

Empregar nelle o alegre penfamento

,

He ifto hum bem tamanho
,

Hum bem
, q excede os apparenres bens,

Que tu , Grandeza, tens.

Voai, Heróes do Mundo, d^hora em hora

A' mais altos eílados
;

Famintos d'ambição , fui cai embora

Os mares empollados
;

Que, com pouco contente o meu defejo,

Em nada vos invejo.

ODE
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ODE II

M Ortaes , cu fou ditofo :

Os grilhoens
, q arraftava ha tantos annos,

Em mil pedaços fiz.

Ja naõ fufpiro : pafíb venturofo ,

Izento de paixoens , livre d'enganos :

Mortaes , eu fou feliz.-

Atégora foffria

D'hum infenfato amor a prizaó dura :

A's impias leis fuieito

Da Paftora infiel fempre viria ,

Ignorando a vileza, que a perjura

Efcondia no peito.

E % Hu-
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Huma lubtil cortina

Toda a fua impiedade disfarçava :

Pela prefença amável

Ninguém conheceria a ingrata Alcina
$

O veneno , os enganos, que occultava

O fembiaiue adorável.

Mas eu , que , defde a idade

A mais tenra, a mais cândida, e innocente,

Extremofo a adorei
,

A conhecer cheguei a fajfídade

D'aquelle monftro vil
, que loucamente

Tantos annos amei.

Logo, no mefmo iníhnte^

Que pude ver o íanto Defengano,

A miíera cadeia,

Que me fazia defgraçado amante ,

A pezar do enleio deshumano ,

(Que ventura!) qucbrei-a.

Em



de Bilmiío, 6y

Em vaõ a fementida

Quiz oppôr-fe ao impulío, que formava ,

Humas vezes chorando
,

Outras
,

qual fera Tigre embravecida y

Pelos Céos ,
por Amor firme jura va

De eu viver fufpirando.

Porém nem a ternura

,

Nem quantos ameaços proferia ,

Nada me penetrou.

Ah ! procure as delicias da y^mura >

DiíTe entaõ , vá paliar em alegria

Quem fempre fufpirou,

Bafta de captiveiro,

Baila já de fervir a hum Bem tyranno,

A' huma infiel Paílora.

Naõ me prenda outra vez o lifonjeiro

Semblante,onde feocculta o feio Engano,

De quem 'ítou livre agora.

Defde
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Defde então meu cuidado,

Solto da perigofa tempeftade,

Vive izento d'Amor*

Defde então paflb os dias defeançado j

No meio da feliz tranquilidade

Sou ditofo Paftor.

Já naõ me mata o pezo

Da infoffrivel cadeia, que arraftava :

Naó mfe^âfíufta o horroroío

Eftrondõ tio grilhão
, ^om que era prezo:

Depois que me efqueci de quem amava,

Mortaes , eu fou ditofo.

ODE
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ODE III.

O Omnolentos Amores

Da linda Mãi no cândido regaço
,

Largando os paííadores
,

A mortífera aljava , o férreo laço,

Sobre a relva caiiindo
,

Cançados de ferir , eítaõ dormindo.

Já nos peitos amantes

Tem dominio o prazer da Liberdade

:

Entranhas palpitantes

Refpiraõ em feliz tranquilidade :

Já nos triftes retiros

Naõ fe ouvem reíbar cruéis fufpiros.

As
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As Ninfas innocentes

Da Lira harmomofa ao fom Divino

Vaõ unindo contentes

Defte ditoío dia o facro Hymno :

Coroados Paftores

Em torno efpalhaó desfolhadas flores.

Na relva matizada

Mil paíTos regulares vai traçando

A tropa delicada
;

E, junto á dança hum circulo fazendo,

Com vozes expreífivas

Enchem os ares d'cntoados Vivas.

99 Viva a mimofa Tirfe ,

O noíTo bem , a gloria da eípeíTura m

Ninguém pôde eximir-fe

De cultos tributar á Formofura.

Velhos , moços , meninos

Àdoraõ feus encantos peregrinos»
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O mefmo Tempo annoíb
,

De flores adornando a calva tcíla ,

Sc demora goftofo

Nos alegres contornos da florefta.

No engelhado rofto

Lhe brilhaõ o prazer , o rifo, o goíto;

Em freixos corpolentos
,

De rijas tempeítades zombadores ,

Os feus contentamentos

Gravando eftao Serranas , e Paftores

:

Padroens de tanta gloria

Querem deixar entregues á Memoria.

Até balbuciando

No collo de Mai terna , e carinhofa ^

Eílá pronunciando

Pequena Paftorinha graciofa

Os íons mal exprimidos ,

Que fazem impreíTaÓ nos feus ouvidos;

Nefte
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Nefte ditoíb dia ,

De bella Tirfe aos annos confagrado
,

Tudo o que he tyrannia

Foge do pátrio Douro affortunado.

O Prazer , a Ventura

Hoje o ihrono governaó da efpeííura,

Nao fe ouve hum fó íufpiro,

Grata fatisfaçaõ tudo relpira ;

Té o pobre Belmiro

Contente hoje tempera a branda Lira.

Tanto podem , Humanos

,

Da nobre Tirfe os precioíbs annos

!

ODE
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ODE IIII.

O Raivofo Dcfprezo

Contente brame , alçando fobre os ares

Os feus cruéis Triunfos

:

Belmiro he triíle viftima innocentc y

Em que omonílro d'horror emprega, en-

As feas , torpes garras. (tranha

Aftuto procurou

Naõ arnezes , nem ferros paííadores;

Mas huns Divinos olhos :

D'aqui mefmo vomita o fero eílrago i

Com que atropélla a cândida Innocencia,

A tremula Razaó.

Sem
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Sem forças , já cançado

De combater as iras do Tyranno,

Abro confiante o peito

A- impiedade do bárbaro inimigo :

Entra logo, atormenta, defpedaça,

Faz atear a raiva.

O' Liberdade amável !

Só podes rebater o forte impuifo

Do implacável monílro !

Faz fentir-lhe o poder do teu império ;

Co' a torpe Ingratidão affli&os gemaõ

Nos efeuros abyfmos.

m

ODE
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O D E V.

N Ao procuro de batalhoens armados

As defiras , e belligeras fileiras ,

Para vingar , Eliza
,

Os terríveis eílragos
, que tens feito.

Deixa voar o Tempo arrebatado ,

Paílem Janeiros , tornem os Janeiros,

As Eftaçoens do anno ,

E eu verei humilhado tanto orgulho.

Quando os louros cabellos alvejarem ;

Quando o fogo dos teus divinos olhos

Se for defanimando ;

Quando engelharem as rozadas faces ;

Os teus altares cheios dedefprezo

,Naõ verão , como agora , cem amantes

Paliidos , e gemendo
,

Deíefperados ferros arraítando.

Co-
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Como d'hum Edifício
, que ameaça

Com gretadas paredes mil ruinas ,

Haõ de fugir depreíTa
,

Em te vendo efles meímos, q encantavas.

Nad farás arquejar peitos affli&os ,

Miniílrando d'amOr fatal veneno

j

Para ti olharáõ ,

Como para hum penedo inanimado.

Treme, Cruel, e penfa que os Troféos,

A altiveza , a vaidade
,
que hoje tens

,

Inda haó de fer a caufa

Das tuas aíflicçoens , dos teus tormentos.

Vendo- te aílim por todos defprezada ,

Roída com paixão , e com remorfos

,

Erguendo as maós ao Céo ,

Entaõ direi : Eliza , eftou vingado.

ODE
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D E novo a Lira

Encordoemos
,

Divino afíumpto
,

Mufa , cantemos.

Deixem meus ollios

De verter pranto ,

Ao menos hoje,

Que alegre canto.

Fiquem fufpenfos

Dentro do peito

Os triíles ais
,

Que ao vento deitou

Graças , Amores

,

Em torno andando ,

Sublimes verfos

Me vaó diílando.

De
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De Eliza os annos

,

Annos fjgrados
,

Divinamente

Sejaõ cantados.

Mas tu naó tocas ,

Cançada Lira?

Só acompanhas

A quem íulpira ?

ODE II.

D A rota penha ,

D'onde guardava

O meu rebanho ,

Que em baixo andava >

yi pela praia

Correr Cupido ,

Quafi fem folgo

Esbafarido*

Acu-
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Acudo Wo
,

Tomo-o nos braços
\

Dou-Ihe mil beijos
,

Ternos abraços.

» Ah ! deixa , deixa
,

Amor começa
,

" Deixa-me agora

99 Correr depreíla:

» A linda Eliza

99 Vou procurar,

» Que hoje feus annos

99 Ha de contar.

Braceja hum pouco
,

Ponho-o no chaõ
j

Mas inda prezo

Lhe digo entaó:

99 Onde deixaíle

99 Os teus farpoens ?

99 Onde ficarão

» Duras p-ízoens ?

Tom. I. F „ Se
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99 Se te offender

» Algum traidor,

5? Que Jhe farás ,

99 Coitado Amor?

Rio-fe Cupido ,

E , já correndo ,

Voltando o rofto ,

Me vai dizendo

:

99 Eliza tem

» Olhos galantes ,

99 E nelles acho

ft Farpoens baítantes.

|#

ODE
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H Uma grinalda

Hoje formei;

Diverfas flores

Lhe mifturei.

Lizas Papoilas,

Roxos amores
J

E outras muitas

De lindas cores.

Até Sufpiros

Soube apanhar
;

Só Bem me-queres

NaÕ pude achar.

De verde Murta

Tinha-a enlaçada
j

Era huma gloria

Vê-la acabada.

F z Del-
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Delia as Paíloras

Tinhao ciúme -

y

Te-ia qualquer

Louca prefume.

Mas quando vem

Correr contente

Ornar cPEliza

A linda frente ;

Baixando os olhos

Envergonhadas ,

JulgaÕ as flores

Bem empregadas»

%0

ODS
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ODE IIII.

V Enus formofa

Junto a hum regato

Eíl.iva olhando

Certo retrato.

Natí fe fartava

De o reparar
,

Cada vez mais

Tinha que olhar.

Hum íb gemido

Do peito exhala
,

Beija o retrato ,

E affim lhe falia :

» Ah ! fe eu tivera

5> Taó belio roílo

35 Nunca fentíra

» Mortal deigoíto,

?> Ef-
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V E RS O S

99 Eftes cabellos

9 De ouro burnido

9 Saõ as prizocns

9 Do meu Cupido*

Dos grandes olhos

r AMoce vifta ,

9 Alma nao ha

,

9 Que lhe refiíta.

Omaõ-Ihe as lindas

9 Faces formoías ,

9 Brancos Jaímins i

9 Vermelhas Rozas»

Ricos Amores ,

9 Farpas foltando,

9 Por entre os beiços

9 Andaõ bricando*

Mais do que neve

9 Branca garganta i

9 Sem ter adorno

> Peitos encanta.

99

n

ir



D I S K t M U O, *7

99 O eafto feio ,

m Templo d'Amor
,

99 Atéa incêndios
,

» Motiva ardor.

» Mais do que Vénus

» E's venturofa
,

•> Vénus de ti

» Anda ciofa. m

Quieta hum pouco

Inda ficando ,

Sem fazer bulha

Me fui chegando.

Olho, reparo ,

Eu me arrebato

!

Vendo d'Eliza

Ser o retrato.

ODE
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c Antar , Eliza ;

Tua belleza
,

He grande empreza ,

Eu naõ me atrevo*

Se chego a ver

O teu femblante ,

No mefmo inítante

Treaio , defmaio»

EUe me infunde

Hum tal refpeito,

Que me entra o peito

Logo a,arquejar.

Em ti contemplo

Numen terrível;

Sempre infenfivel

Ao meu tormento*
Seja



deBelmieo. 89

Seja o que for
,

Que eíh alma encerra

,

Me cahe por terra

A frôxa Lira.

Ali , linda Eli/a
,

Gloria do Mundo ,'

Eu me confundo ,

Naó fei que diga!

Mas , fe gemidos

Formão louvores ,

Cançoens melhores

Ninguém te entoa.

ODE vi.

E Ntrei no Templo

Do Deos d'Amor
;

O que vi n'elle

Inípira horror.

Ro-
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Rotas entranhas

,

Fumo lançando 9

Ainda eftavaò

Agonizando.

O altar funeílo

Do Deos tyranno

Nadava em fangue

,

Em fangue humano.

Forçados ais

Alii fe ouviaõ

,

De triftes peitos ,

Que em vaõ gemiad.

Os duros ferros f

Que fe arraítavaõ
,

Medonhos fons

Accrefcentavaõ»

Pobres amantes

A cada canto

VertiaÓ femprc

Amargo pranto»

Do
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Do ebúrneo Throno

Os via Amor ,

E fe alegrava

Da íua dôr.

Eu , já medro fo ,

Dcíle lugar

Principiava

A recuar.

Porém Cupido

Nao o confente ,

Pega nas armas

Ligeiramente.

Encurva o arco,'

Solta hum farpão ,

Que fe me enterra

No coração.

Dei hum íufpiro

Qaafi mortal

;

Mas fiquei vivo

Para meu mal.

En-
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Entre defmaios

Gritei : " piedade : »

Por eíla achei

,

Barbaridade.

N'hum grilhão duro
,

Groíío , e pezado

Dahi a pouco

Ví-me enleado*

D'Amor efcravo

Choro , fuípiro ,

Padeço , aturo

Pobre Belmiro 1

'As prifoens rotas

Nunca verei ,

Vivendo em ferros

Acabarei.

Tyranno Deos !

Maldito Templo !

Tomai , Humanos,

De mim exemplo.
ODE
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ODE VIL

j~~
| E trifte allivio

DMium defgraçado

Contar a todos

O feu cuidado.

Eu
,
que íupporto

Iras cTAmor
,

Também te conto

A minha dôi\

Se tu me obrigas

A fufpirar ,

Attende , Eliza
,

O meu penar.

Depois que vi

O teu femblante
,

PaíTei de livre

A íer amante.

Feliz
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Feliz vivia

Entre os retiros
y

E nunca foube

Formar fufpiros.

Mas o teu rofto

Encantador

Ja me tem dado

Liçoens d'amor»

Naó fui difficil

Em aprender ,

Nem preíumia

Tanto faber.

Por duas vezes

Te ouvi fallar ,

E aprendi logo

A fufpirar.

O mais ,
que fei

,

Triíle foífrendo ,

A's minhas cuftas

Fui aprendendo»

Mas
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Mas naõ fabia

Que o ter amores

Cuítava tantas

Acerbas- dores.

Que , de cadeas

Eftando prezo
,

Sopportaria

O teu de-fprezo.

Que hum temo peito J

Sempre fiel

,

Te encontraria

Dura , e cruel*

Que aquelles olhos,

Onde Amor gira,

Me lança ri aò

Mil raios d'ira.

Tudo ignorava ,

Nada fabia
,

Quando fem ferros

Feliz vivia.

Mas
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Mas fei agora

O que he penar
?

Já fei gemidos

Ao vento dar.

Já fei fazer

Verfos d'amor

,

Já fei dizer

A minha dor.

Tu me enfinaíle

A fer amante

,

Aprendi logo

Do teu femblante#

Porém agora

Naõ fejas dura

,

Faze que tenha

Melhor ventura.

Pelos teus fauílos

Dltofos annos,

Abranda os meus

Griihoens tyrannos.

Que
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Que eu te prometto,

A' fé d' Amante
,

Ser-te fiel
,

Sempre confiante.

Quem tacs prcmeíTas

Firme te jura f

Merece , EJiza
,

Melhor ventura.

Veja em teus olhos

Meigos íignaes :

Divina Eliza ,

Ouve os meus ais.

ODE VIII.

F Açamos pa7es ,

Minha Belmira ,

Attende a quem

Por ti íuípira.

Tom. 1. G Or-
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Ornem teu icfto

Encantador

Doces llgaaes

De terno amor*

Brandos fufpiros

Enternecidos

Venhaó unir-ie

Aos meus gemido*.

Deixa a indiferença ,

Com que me tratas j

Naó te tniílures

Com as ingratas.

Naô filies mais

No Tejo t ri fie ;

Pois nada em mim

, D'el!e prefiíle.'

Se lá íu Verfos ,

Obje&o am^do ,

Voava ao Douro

O meu cuidado.
Quan-



de Belmiro; 99

Quando pegava

Na branda Lira ,

Tu me animavas ,

Cara Belmira.

Se íó por ifto

Fui delinquente,

He o meu crime ,

Crime innoccme.

Ah ! tu bem íabes

Que naõ te minto,

Sabes o amor

,

Que por ti finto.

De injufta ira

Naó mais te abrazes

;

Belmira amada ,

Façamos pazes*

G 2 ODE
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^ As Fontainhas

Belmiro bum dia

N^alma íentia

Anciãs mortaes.

À interna dor

Defabafando
,

Diz , exhalando

Sentidos ais :

» Meu penlamento

,

Loucos íentidos

Onde embebidos

Vos demorais ?

Sem defcançar

De noite, e dia ,

Deita porfia

Vós que lucrais ?

Se
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Se a bufc3r ides

Quem impía era ,

A mefma fera

Sempre encontrais.

Inda naõ fabe

O que he ternura ,

Cruel , e dura

Cada vez mais.

Ve iníenfivel

Nos feus altares

Entre pezares

Triftes mortaes.

Nao eftreméce ,

Se chega a ouvir

Perto tenir

Grilhoens fataes.

Nem fe Jhc coalha

O fangue quente
,

Ouve indifPrente

Sons infernaes.

Àlti-
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Altiva fica

Belmira rindo
f

Ed perfeníindo

Q,'ié a procurais.

Vós *bem fabeis

Quê em vaõ a dôr

Do leu Paftor

Lhe reimães.

Nunca piedade

Lhe mereceo

Quem tem de feu

Pobres cazaes.

Ah ! fe quer fó

Quem tem ventura ,

Será loucura

Ateimar ríiais. n

Fica em filencio ,

Nrda mais falia;

Chorando exhala

Miúdos ais*

ECLO-
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ÉCLOGA I.

MELIBEO, E AMINTAS.

M E L I B E C.Q( gado ?

Ue hc feito , caro Aminras , do teu

Onde tens o rebanho numerofo ,"

Qne cobria a campina , e o montado ?

Há poucos annos via-te goílofo

j\pafcenrar lanigeros cordeiros

^ías margens d'eíte rio venturofo.

Sentado á frefca fombra dos faígueiros,

Da tua flauta doces fons tiranJo ,

Xraníporuvas qs ruíticos vaqueiro?.

Té
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T4 as Ninfas gentis , atravcííando

As criftalinas ondas prateadas
,

Te eílavaõ d'entre os juncos efcutando;

As mefmas avezinhas , encantadas

Pfla tua íonóra melodia
,

Nas arvores poufavaõ admiradas.

Mas como te deixou tanta alegria ?

Porque eftás taõ affliélo , taó difPrente

Do que eras , caro Amintas , algum dia ?

Foges , como de fera, á humana gente,

Bufcas a melancólica eípeflura
,

Sitio próprio d"hum peito deíconrente.

Aqui paíTas o dia , e a noite efcura

,

SolraaJo triftes ais
, que efpalha o vento,

E aílitn naõ bufcas ter melhor ventura*

Na mefma Aldéa Te ouve o teu lamentoj

E ^o mais duro Paftor caufa piedade

O afíLclo (dm de uó cruel accento !

E
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E a mim com ma ;

s razaô, q n'hua idadj

Bem tenra ainda , Amor já tinha feito

Entre nós os proteílos da amizade.

Se fabes pois o affefto do meu peito

,

Se te podem lembrar quantos extremos

Já fiz , e te deixavaõ fatisfeito;

Será jufto que agora converfemos ,

E que ao doce murmúrio defta fonte

Os teus males cruéis communiquemos.

O meu gado entretem-fe alli defronte :

Começa agora , Amintas , o teu conto
;

Antes que me deferte para o monte.

AMINTAS.

Oh ! caro Melibeo, he iflo hum ponto

Taõ fora da razaõ , taõ defaílrado

,

Qje íó em penfar nelk fico tonto !

D'an-
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Dantes era Paítor rico , e abaítado
,

Sobejava-me paõ no fim do anno -

7

E agora apenas tenho efte cajado.

Mas ido inda nao hc o peior damno.

Pois nos bens, que a Fortuna nos ordena,

Mal pode ter firmeza o peito humano.

A deígraça cruel
,
que me envenena ,

Toda a minha funeíta defventura ,

jSuô procede de origem taõ pequena.

Tens vivido, Paítor, doutra eípeíTura,

Ignoras quanto finto , e, o nao ignora

lnda a mais irniocente creatura.

Todos fabem que amei huma Paílora ,

Que por el!a vivia defvelado ,

Que Themira cruel me foi traidora.

(dado?

Mas que faço ctfi cblttM-tt o meu cui-

Foge , amigo, da minha campanliia ,

Djua-aic tfgil morrer defefperado.

ME*



DE BELMlko. I0y

M E L I B E 0.

Amimas defgrnçado ! Quem diria

Que d'hum Violento amor a paixão cega

Em lituaçaõ taõ dufa te poria !

Cg*
Que trifte fruéto alcança quem fe entre-

Ao dominó d 5Amor ! He defditoíò ;

Mas inda aflim hum pouco te íocéga.

Conta- me o teu deftino rigorofo
y

E logo o fentirás menos violento ,

Por mais que feja trifte > e laftimofo.

AMINTAS.
Duvido que o cançado penfamento

Se poda recordar de mal tao forte ,

Sem que «u defmaie > fem que perca O
( alento*

Porém, fè naô vier ã fria Morte

A defgraça acabar dò pobre Amintàs,

Farei por te inílruir da minha forte.

Tu
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Tu conheces Themira , a amável filha

Do virtuofo Silvio. Eu tenho amado

Efta rara , e pafmoía maravilha
,

Efte portento pelos Céos formado
,

Deíde o dia infeliz
,
que pude vê-la ,

Penetrado d'amor fiquei por ella.

.
(valho,

Os feus olhos mais bellos, do que o or-

Quando reluz na folha buliçofa

I}o entroncado , e altiffimo carvalho

,

Ferirão a minh'alma venturofa :

Entrei a fufpirar , e em cada inftante

Yia incêndios nafcer n'hum peito amante.

Eu via pouco e pouco ir-me faltando

Aquella doce paz , aqueile gofto

,

Qjq fentia o meu gado apafcentando

;

Encontrava no defmaiado roílo

,

Quando efcripto na clara fonte o via ,

Siuaes d'huma cruel melancolia.

yalha-J
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Valha-me Deos ! dizia muitas vezes ,

Que motivo terei para andar trifte ?

Já quaíi vaõ correndo quatro mezes ,

E em confervar-me afllm meu peito iniiíle?

Mas a imagem, q n^lmaimprefla andava,

Toda a minha ignorância diílipaya.

Porém era mais duro o meu tormento;

Naó podendo exprefla-lo á origem d'elle:

O coração me ardia a fogo lento ,

Remédio naô lhe dava ; como aquelle ,'

Que de fede mortal acommettido
,

A'vifta da agua cahe desfalecido.

Chegou em fim adefejada feda;

Onde as noíTas Paíloras íe ajuntavaó

:

Já nos frefcos lugares da florefta

Os valentes cajados fe arvoravaõ :

Cada qual revolvia na memoria

A vantagem , o premio, a vi&oria.
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O firio da contenda efU patente

;

Ma§ naõ fe entende hum leve defafio :

Com raz^õ fe murmura y e toda a gente

Dos Paílores accufa o fraco brio.

Jíao pude foffrer mais : fui o primeiro

;

Que faltei para largo do terreiro.

((fia;

No meio com valor me exponho á lu-

( Cuido que por Amor era animado)

O forte Joniq a gloria me difputa
;

Mas depreda ficou no chão proftrado.

Altos, alegres vivas fe entendera?}

,

E hum malhado cordeiro enuõ me deratí.

Pego nelle , e Themira procurando n

Themira
,
que mais beila do que a Aurora

Tinha eftado também prefenceando ,

Aqui tens
, geníiliíTuna Paftora,

Lhe digo entaõ , o premio ,
que pertencg

A quem os coraçoens domina , e vence.

O
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O pejo lhe circula a rubra face ;

Fica mais linda , fica mais galante :

Mas , antes que o cordeiro me acceitafle,

Vai coníultar o paternal lemblante.

Pegou nclle, e, baixando os olhos bellos,

Me agradece com ter mes mui ílngellor.

Logo o mefmo Paítor me defafia ,

Já íuado, e coberto de poeira;

E que de mais três cabras perderia

Quem fícâflfe vencido ni carreira;

Com promptidaó o defaho aceciro ,

E de animo reviílo o amante peito.

Em quanto huma baliza íe marcava ;

Deitei os olhos meus pará*Tbemíra

*

Qjiejá também c"os léus mjaccompanba-

O coração ferido entsó Ai*pira; (va:

E o meu Bím
f
de mil graçis adornado,

Kcfpondej c'hu:n lurriíb disfarçado.

Ape-
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Apenas fignal déraõ, de repente

Parti , corri , voei , e n'hum momento,

Pafíando o meu rival , confiantemente

Acclamáraó por meu o vencimento :

E o roílo de Themíra bem moftrava

Quanto as minhas venturas eílimava.

O' Melibeo , fe então vencer podefíe

Milhar d5homens , Exércitos inteiros y

E ao meu grande valor fe concedeffe

Reinos em vez de Cabras, e Cordeiros;

Menos feliz fem duvida feria ,

Naó tinha o coração tanta alegria.

Em quanto outros Paílores apoítavao,

Os olhos de Themira, e os olhos meus,

Com fecretos fignaes d'amor fallavaõ:

Eis-que finto chegar d^hum rrífte adeos

Rápida hora , a hora deshumana ;

Com Silvio fe aufentou para a cabana.

Qual
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Qual foi a interna languida trifteza ,

Quando vi que o Deftino me roubava

O bem precioío, onde a minha alma preza,

Com todas as potencias já le achava !

Dizei-o vós , íornbrios arvoredos
,

Teftemunhas fiéis dos meus fegredos.

Em toda a noite o afflidlo penfamento

Me figurava a imagem de Themíra :

No meu amante peito Amor violento

ímpio vibrava a fua cruel ira :

Cercado de afflicçoens appetecia

A ferena manha do claro dia.

Apenas as fonoras avezinhas

Da Aurora o nafcimento me inftruiraõ,

Abri logo o curral , e as ovelhinhas,

Balindo de alegria , me íeguiraô.

O efpaço arraveíTei d'aquelle monte,

E as deitei a paftar junto da fonte.

Tom. L H En-
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Encòftândo-me ao ruftico cajado

J

Co 5 a maõ na face, e os olhos para a terra

Voltados , béttí moftrava nefte eftado

A ftiolefta paixão , que o peito encerra;

Qualquer por mim fem o fentir paííáva :

^aõ diíhahido o penfamento eílava

!

>

Eftava affim : té que huma voi ouviftdo,

Huma Angélica voz , terna , agradável

,

Sahi defte lethafgo , já fentindo

Dentro d'alma alvoroço inexplicável.

Era a minha Paílora : o doce canto

D'outra nenhuma me alegrava tanto.

(do
Ao pé de mim chegou; e eu, naó poden-

Soffocar os impulfos
,
que fentia

,

Em quanto d'agua o pote eftava enchendo,

Os meus cegos amores lhe exprimia.

Foi fenfivel -

y Paftúr , aos meus extremos,

E pura , eterna fé nos promettemos.

Na
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Na mais forte paixão paíTei dois annos

Com a minha ventura íatisfeito ;

Na6 remia infenfato os vis enganos ,

Que huma Paftora efconde no feu peito;

Só prefumia em grangear lhe o agrado,

Naõ tinha outra canceira, outro cuidado.

Má hora que na aldêa fe me viíTe

Contente divertir outra ferrana
;

Nem , antes que Themíra confentiíTc »

A Cithara tocar n'outra Cabana:

Quer fofle na campina
, quer na fonte i

Sempre Amintas fe achava ahi defronte.

Do meu Pomar a fru&a mais mimofa f

O PeiTego , a Laranja , a Pêra > a Lima

,

O brando Figo , a Ginja faborofa ,

E toda a que merece alguma eftima ,

Pela frefca manha era cortada
,

E ôffrecida ao meu Bem já minha Amada.

Hz Se
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Se pefcava no rio alguma Truta
,

Se no monte caçava algum Coelho,

Se as apodas ganhava ao jogo , e á ludla;

Naõ cuidava em tomar novo confelho,'

Para quem as daria : era fabido

Que a mais ninguém pendia o meu fenti-

(do.

Sempre abella Themíra era a primeira,

A quem fe viaõ nos feus louros cabellos

Os botoens mal abertos da rozeira :

Pois bem-me-quereSjO ponto era have-los,

Que Amintas cuidadofo os procurava ,

E huma frefca grinalda lhe enlaçava.

Em paga mil amantes juramentos

Cada hora a tyranna me fazia
;

Porém tudo aleivofos fingimentos ,

Que o disfarçado peito lhe encobria.

Mas fe Themíra muito mais diíTéra
,

Muito mais, caro amigo, entaõ lhe crera.

Fi-
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Finalmente chegou á nofla aldéa

Dorindo , eíte rival
, que me confome *

A Pérfida o amou : que acção taõ féa !

Té de Amimas tifeou o triíte nome ,

O nome
,
que ambos tínhamos gravado

(Signal d'amor) n'hum freixo levantado,,

Mjs inda d^ifto mefmo duvidofo ,

Procurei a Themíra , e encontrando

Aquelle coração vil , e aleivoío ,

Sem nada me fallar , foi caminhando;

Nem fe quer me falvou , fez que naó via

Hum deígraçado ,
• que matar queria.

A innocente aveíinha
,
que he ferida

Pelo ferro do caçador tyranno ,

Taó depreíía nao fica efmorecida ,

No coração nao fente peior damno ,

Do que efta alma fiel entaõ fentio ,

Qyando em Themíra tal mudança vio.

La-
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Lagrimas dos meus olhos rebentarão,

Suífbcados fufpiros dolorofos

Efte pranto infeliz acompanharão,

Os troncos infenfiveis mais piedofos

Moftráraõ fer entaõ , do que a Perjura f

A5 voz da minha triíte defventura.

Vendo ainda a Cruel que no meu peito

Huma fraca efperança prefíftia

,

Quiz de todo romper o laço eílreito

Do immortai amor, que me prendia;

A' minha mefma viíta com Dorindo ,

Sem o menor foçobro , eíleve rindo*

Defde então , Melibeo , deíenganado^

Seguro de naõ ter melhor ventura,

Como hum bruto animal defefperado ,

Vago os íombrios bofques da efpefTura.

Nunca podo encontrar na minha Sárte>

Algum allivio, fó fe fôr a í&otte*

O
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O AMamo, onde alegre coítumava

Gravar a mutua fé , os meus amores ,

Aquelle
,
que mil vezes me abrigava

No veraó aos qucntiílimos ardores ,

Seccou de todo
,
para ver extinclas

Às memorias fieis do triíle Amintas»

Naõ foi fó efta perda : o manfo gado

Começou a mingoar de tal maneira ,

Que muitas vezes fem comer, pafmado

Ficava na campina a tarde inteira.

Eu naõ fei que o tolheo ; pelos outeiros

Me morrerão as Cabras, e os Cordeiros.

Os campos, onde tinha alguns Centeios,

E aquelles , em que eftá o louro Trigo
^

D' Avéa impura , e de Zizania cheios ,

Me faziaõ ter iíto por caftigo

:

Porém de tudo nada me affligirá,

Se naô fofle a incQjifta/Kia de Themíra.

Ven- '
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Vendo, pois, que a defgraça nao queria

Cançar de meaffiigir, a humilde Choça

Para íempre deixei : a noite , e o dia

Aqui pado gemendo , até que poiTa

Ser livre da iníaciavel Defventura

Nos horrores da triíte fepulturar

M E L I B E O.

O teu conto
?
Paftor

5
me tem cauíado

Baftante. pena : quanto he laftimofo

O negro abyfmo, em que andas fepulta-

( do!

Da vil Paílora o génio monflruofo ,

Seu coração nutrido da crueldade

Te arrancão do íòcego venturofo.

Mis ifto nao me cauía novidade ,

Pois ha bem poucos mezes fuccedeo

Perto d'Aldéa igual inflicidade.

Bem
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Bem conheces Belmiro , Amigo meu ,

Pergunta-lhe a rragedia, que impiamente

Com Eliza a Defgraça lhe teceu.

Senão paíTára a fer impertinente,

Te contaria cafos fimilhantes

A'quelle
,
porque gemes defconte.

Deites aprenderiaõ os Amantes

Que as Paftoras , cruéis por natureza
J

Além d'ifto faõ falfas , e inconítantes.

Porém , Amigo ; agora o que me peza

He fentir-te de magoas penetrado ,

Sem te ver caftigar huma vileza.

E(Ta Paftora indigna
,
que ha faltado

D' hum puro amor ao" fanto juramento,

Mais occupar nao deve o teu cuidado»

Seja fumo
, que efpalbe o rijo vento :

Defde' J}oje nao preíifta na lembrança

O principio cruel do teu tormento.

A'
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Â' fua mefma viíla brinca , e dança
,

Diverte-te, converfa co' as Paftoras,

Affcdla naõ fentir efta mudança.

Vingado te verás em poucas horas ;

Naó fazendo algum cafo de a perderes,

E moftrando á Infiel que a naó adoras»

Torna a goftar os cândidos prazeres

Da tua doce , e amável liberdade

,

E fabe que as Paftoras íaô mulheres.

A M INI AS.

Se da minha defgraça tens piedade

,

Confente, Melibeo, que os triftes dias,

Que vivei
, paffe neftft foledade.

Troquei 4$ minhas doces alegrias ,

Depois que me deixou aquella Ingrata l

Por íçxmvto* # por anciãs , e agonias.

Bem
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Bem fei que efta paixão naõ he fenfara;

Alas cj lhe hei de fazer ? Amor o ordena ,

Amor Tyranno , que d'amor níe mata,

Ahuma aíflicçaó eterna me condemna ,

E ,
para maior mal , no penfamento

De Themíra me pinta a horrível ícena.

Deixa-me pois foífrer o meu tormento,

Que em vaõ pertenderás tfiiuoi deígraça-

Corajaõ infpirar contentamento. (do

M E L I B E O.

Caro A mintas , ao teu antigo eftado

Podes hoje tornar ; eu já te ofPrejo

De boamente parte do meu gado.

He mui curto favor , eu hem conheço;

Porém quando a amizade o faz íincçro,

Amimas adorado, naõ tem preço.

IS
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E pelos meus extremos também quero

Que vás paílar comigo hum pár de dias,

A ver fe defvaneces mal taõ fero.

A M I N T A S.

Eftas minhas mortaes melancolias
,

Haõ de ter fim , mas quando convertido

O meu corpo eftiver em cinzas frias.

Então fim, Melibeo, porque,efquecido

Do meu ingrato Bem, da minha Amada
,

Perderei efta imagem do fentido.

M E L I B E O.

A noite , a efcura noite eftá chegada
y

As feras por aqui andaõ famintas,

Juntemos a pacifica manada*

Vamos para o Cazal: de todo extin&as

Tuas penas feraõ ; e em breves dias

Em Amintas verás hum novo Amintas*

ECLQ-
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,ECLOGA II.

B Elmiro andava ha tempos defvelado

Por encontrar Eliza , os íeus amores :

Só deixava paftando o pobre gado

A branda hervinha , as engraçadas flores:

Para a fonte corria diligente,

Sem fe lhe dar do que diria a gente.

Muitas tardes lá foi , lem ter proveito;

Pois , ou vinha a Paftora acompanhada
,

Ou com elle fe achava outro fugeito.

Aílim tinha d'amor a alma abrazada;

E por único allivio nos retiros

Confagrava ao feu Bem ternos fúfpiros.

Até



t%6 Verso!

Até que hum dia ( por acaío eftando

Debruçado á janella da cabana )

Por huma cofta vio fubir cantando

A fua gentilillima Serrana,

Apenas fecha a porta , e fem cajado

Voa junto d'Eliza tranfportado.

Graças a Deos , Paílora, entaò lhe diíTef

Que todo o meu defejo eftá completo

!

Andava iottcd} e quaft a fer tontice

Chegava o grande extremo deite affe&o.

O coração de magoa eftalaria r

Se hoje a minha paixão te naõ dizia.

Os teus bellos coííumes , e a pureza

Do tetí amável génio me tem feito ,

Pequena Eliza , naõ fentir dureza

Nas prizoens groílas, a que* eftau fujeito.

E talvez tanto amor
, q ha tempos trago ,

Seja , Ingrata
, por ti mui bem mal pago^

Na
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Na terra os grandes olhos tinha pofto

À innocente Paftora : fez-Ihe o pejo

Similhante a huma rofa o lindo roílo.

Foi vencida a Vergonha do Defejo :

E j animando huma vifta graciofa
,

Afíim refponde meiga > carinhofa :

(ra;

Se o quanto adoras Mareia naõ foubé-

Pelas tuas mentiras feduzida
, j

NeíTes falfos extremos entaô crera

;

Mas a tua paixão he bem fabida :

Da nòffa aldéa todos os Paftores

Naõ ignoraõ 4 Mareia he os teus amores;

(trifte)

Ah ! meu Bem (lhe tornou hum pouco

Se outro objedlo, tirando a bella Elisa,

Nefte peito , que he teu , agora exiíte

,

Todo o pafto no chaõ que o gado piza

,

Se lhe converta em afperos abrolhos ,

E em caftigo me falte a luz dos olhos.

Por
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(des,

Por ti morro d'amor, tu bem oenten-

Injuftamenre agora me criminas
;

E fe viííes , Cruel ,
quanto me oííendes

,

Quanto finto a vileza
,
que imaginas,

Quanto o meu coração palpita affli&o,

Perdão me pedirias do teu di&o.

Se alguém te contou eíTa falia hiftoria,

Talvez por nos meter em ódio injuíto,

Rifca taõ vil mentira da memoria,

Da minha ligeireza acabe o íuílo.

Podes dizer com toda a fegurança

Que no meu coração naó ha mudança.

Todos os meus cordeiros innocentes

Te podiao dizer quantos fufpiros,

Quantos triftes foluços deícontentes,

Longe de ti fe me ouvem nos retiros ;

Quantas vezes repito ás mefmas flores

Eíte nome dEliza, os meus amores.

Quan-
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Quando vou ás funções danofla Aldéa,

E naõ vejo entre os mais teu lindo roflo,

Fitando os olhos meus na branca aréa ,

Como immovel penedo fico poíto.

Melancólico paíTo a tarde toda ,

Sem faber fe fe canta , ou dança á moda;

Pelo contrario , Eliza , fe embellece

Aquelle fitio a tua companhia,

Logo no meu femblante fe conhece

Os ternos fentimentos d'alegria.

Muitos efta mudança já tem vifto
; (to.

Pois, em vendo o meu Bem, naó lhe reíif-

E ainda crês em ditos
, q me offendem?

Imaginas , Cruel ,
que ao teu Belmiro .

Mais cadéas, que as tuas, hoje o prendem?

Inda duvidas que por ti fufpiro ?

Acredita , Paftora , o meu atfedlo
;

Ferido naõ me tem diverfo objedlo.

Tom. I. I Paílo
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Paftor
,
(rifonha, Eliza refpondia)

Eu quero acredirar-te , e também quero

Que faibas a entranhavel fympathia ,

Porque me es caro , com que te venero

:

Naõ fei fe amor lhe chamejou fe he refpei-

Pois em te vendo abala-fe o meu peito.^to;

(dos

Quando entendo os teus Verfos repeti-

Por diícretas Paftoras , e lhes vejo

Attribuir applaufas merecidos
,

Com que coufas fe occupa o meu defejo!

Quízera entaõ que Eliza te inípiraíle
,

Que fó meu nome nelles fe encontraífe.

Será íonho, meu Bem , tanta ventura!

( Interrompe Belmiro y com tranfporte )

He verdade , o teu rofto mo a fegura.

Feliz Belmiro ! Venturofa forte !

Agora vou rifcar quantos tormentos

Me caufayaõ ciofos penfamentos.

Se
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Se ás vezes meus ouvidos entendiaô

Que eras taõ bella , como a Madrugada,

Que os teus olhos os Coraçoens feriaõ,

Que em te agradar andava defvelada

A freíca mocidade ; infernal zelo

Me fazia tornar o peito em gelo»

Bailava que te vifle levemente

Dar a qualquer Paftor hum brando rifo,

Para ficar affliílo de repente
,

E de todo perder o meu juizo :

Taó forte era a paixão que padecia
;

As duras penas
,
que em te amar foíFria!

Mas agora que efcuto , Eliza amada ,

A terna confiííaó dos teus amores

,

De todo fica efta alma focegada
,

Naó recéa os exceílos dos Paítores.

PoTétn fou defgraçado ; ainda temo

Que durável naõ feja tanto extremo.

I 1 Naõ,
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« Naõ, Belmiro, (diz ella, com firmeza,

Animando d'amor o lindo roíto )

Facilmente naõ podes ligeireza (to.

Encontrar , em quem re ama por feu gof-

Longe do coração te fer ingrato

,

Vivirá nelle eferipto o teu retrato.

A rolinha fiel
, que geme aíRich ,

Quando a cara ametade lhe he roubada;

Que d'hum ramo a outro ramo em vaõ íe

Sem focego, de dores penetrada , (agita,

Nunca me excederá no trifte giro,

Quando aufente eítiver do meu Belmiro;

Quantas flores colher no verde prado,

Quantas c'roas tecer das mefmas flores

,

Haõ de fer hum tributo confagrado

A- noíía mutua fé, aos meus amores. »

Belmiro lhe jurou da mefma forte ,

E fer fiel ainda além da morte.

Eliza
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Eliza fatisfeira eíleve ouvindo

D^ taó amante affetlo o puro enleio; (do,

E , o feu cândido lenço hum pouco abrin-

Huma ja murcha flor tira do feio j

O Paftor a recebe com refpeito ,

Por três vezes a beija, e a põem no peito»

A porta do Cazal ficou-me aberta
,

( Continua a Paftora ) e tenho medo

Que minha Mãi , achando aílim deferta

A Cabana , defcubra efte fegredo. ( fa

Vou-me embora, Paftor : quanto he cufto-

De quem íe adora a aufencia rigorola !

Adeos , Eliza , meu objefto amado ,

( Defpede-fe Belmiro fufpirando )

Agora , de trifteza rodeado
,

Fico duras faudades fupportando:

Em quanto naó tornar a ver teu roílo,

Naõ tornarei a ter hum leve goílo.

NaÕ
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Naô te efqueças de mim; tem na memo-

Do teu Paílor fiel a imagem trifte ;

Niílo me caufarás immenfa gloria
,

Em quanto o meu amor firme refifte

A' diftaacia cruel ,
que nos fepara ,

Em quanto naõ nos vemos, prenda cara.

De tudo, o cj em mim vês,gado,cabana,

Colméas , difpor podes livremente ;

Quer feja dia fanto, quer femana ,

D 2 em tudo te fervir ferei contente :

Em fim tu fabes bem com que alvoroço

Te olPreço quanto valho, e quanto pollo.

Acabou de dizer , e ja partindo

Hia a linda Paftora fatisfeita :

Apôs elia Belmiro a vai feguindo ,

Té que o ultimo adeos faudofo acceita :

E depois n'hutna penha levantada

O nome foi gravar da íua Amada.

ECLO-
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ÉCLOGA III.

xJ A' tinha o Lavrador da fementeira

Tirado para fora o curvo arado;

Já trazia a iunocente Pegoreira

Do monte para achoça o manfo fgado ;

E as Paíloras feu cântaro levando

Para a fonte, fe ouviaõ ir cantando.

Em fim de todo o Sol fe tinha poflo ,

Já muito mal fe diftinguia a gente ,

Quando Belmiro , imagem do Defgoíto,

Da cabana fahia lentamente :

E em cada paflb
,
que o Paftor formava,

Sentidos ais do trifte peito dava.

Até
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Até que entrou por huma balça efcura,

Onde reina o Silencio pavoroíb :

Alli naõ fe ouve humana creatura
,

Nem cantar Rouxinol melbdiofo. (ta

Mas fó de tempo em tempo entaó feefcu-

O rouco Moxo na efcondida gruta.

Depois de ter hum pouco reípirado

O fombrio vapor deftes lugares ,

A hum caduco freixo recoftado ,

De todo larga a rédea aos feus pezares.

Terrível afflicçaó no peito gira ,

E diz alto o que a fua dor lhe infpira

:

Amável folidaó , que doce encanto

Venho goftar no teu mimoíò feio !

Com liberdade efpalho amargo pranto.

De fufpirar naõ tenho algum receio;

Quanto finto declaro aos teus penedos »

Sem temer que deícubraõ meus fegredos.

Só
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Só em ti he que alcança refrigério

Hum trifte génio ,
que a paixão confome^

Só aqui menos duro o feu império

Confente que eu algum allivio tome.

No meio da mortal melancolia ,

Naõ me he tanto cruel minha agonia.

Atégora á florida Primavera

Defenhava Cançoens harmoniofas :

Na campina da verde frefca hera

Enlaçava feliz coroas mimofas

:

Tudo acabou
,

ja tudo eftá mudado ,

Como d'antes naõ fou , fou defgraçado.

Depois que pude vêr huma Paftora ^

Mais amável , que a luz da Madrugada ,

Da linda Mái d'Amor competidora ,

O meu encanto , a minha Eliza amada ,

DiíTc adeos para fempre á liberdade ,

Aos prazeres > á antiga Plicidade.

Bem
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Bem como aquella flor tenra,e formofa,

Que no campo , durando o*Eftio ardente,

Perde iníenfivelmente acôrmimofa,

De todo inclina a defmaiada frente
;

Aílím mefmo efpirou fem violência

No peito meu a cândida innocencia.

Sinto-me prezo , e ja tao coftumado

A fopportar afperrimos tormentos ,

Q\ie fó d' imagens triftes rodeado

Defabafa a minha .alma alguns momentosj

Horrorifa-me o prado verdejando
,

NaÕ póíTo ouvir a fonte murmurando*

Deixo fem compaixão de noite ao frio

Meus peludos cordeiros ; naõ receio

Que poííâõ vir a ter algum defvio ,

Ou que faltem com fome acampo alheio.

Os viíinhos, que vem quão mal os tradlo,

Tem dó delies , e chama3-me iníenfato.

To-
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Todos pafmaõ da eílranha novidade
,

Que encontrão no meu genio,que algú dia

Alegre, cultivando a pátria herdade y

Os rigores do tempo alli íoífria \

E agora que fe paíTa huma femana f

Sem me verem , metido na Cabana.

Vai-fe-me confumindo pouco, e pouco

O rebanho, os meus bens, a própria vida;

Por hum tyranno amor vejo-me louco ,

Toda a minha efperança eftá perdida ;

E os meus males fe augmentaõ de tal forte,

Que muitas vezes peço a horrível moite.

Eliza , eíta Paftora fem piedade ,

Que fó para Belmiro he ímpia fera ,

Depois de me roubar a liberdade

Defpreza-me cruel ( quem tal diíléra ! )

Como o rochedo
, que he do mar batido,

Naó fe abranda ao meu pranto interneci*

(do,

Zom-
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Zomba dos froxos , e mal dados laços,

Qje a innocente paixão nos tinha urdido :

Moftra-fe altiva , quebra em mil pedaços

O doce enleio
, por Amor tecido :

Neíle efcripto cruel diz atyranna,

Qie naõ me quer : em fim me defengana.

Ah! letras do meu Bem, única prenda,

Que me reíta na minha inPIicidade !

Ainda que em vos lendo afflido entenda

Os negros fentimentos da crueldade ,

Para longe de mim naõ vos largara
;

Pois íempre fois da minha Eiiza cara.

Mais q as próprias colméas vos eftimo

(Deos fabe que iílo digo com lizura , )

E tenho em mais apreço o voffo mimo ,

Que a chuva , que me rega a femeadura:

Em vos lendo mil vezes cada dia

,

Foge a nuvem, que o peito mecubria.

Mas
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(do?

Mas que fallo ? que eílou pronuncian-

Que fantaílicas glorias imagino !

O coração , de magoas eílalando ,

Ja naõ íente o feu hórrido deílino*

Ah ! Belmiro , Belmiro defgraçado ,

Quando te penfarias neíle eftado !

Tu
, que d'antes no brinco dos Paílores

Mais que todos alegre te moítravas ;

Tu, cj compunhas as Canções melhores,

E aos Domingos na Aldéa recitavas ;

Que cheio d'hum feliz contentamento

Dizias que cTAmor eras izento !

Quando imaginarias que , metido

Por entre as fombras d'efta balça efcura,

Recoílando-te a hum tronco carcomido ,

Havias de chorar tanta amargura !

Quando cuidafte vêr (duro tranfporte! )

Aífim mudada a tua fauíla forte !

Nun-
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Nunca o penfei : mas quando a linda

Vi d'Eliza no pérfido femblante
, (graça

TJfou Amor d'h uma aleivofa traça,

Para atear-me a chama devorante.

Endtéo-me de efperanças o tyranno ,

Pobre de mim ! foi tudo hu puro engano;

Té , fe a minha ternura íuffocada

Chega á prefença da Paftora amável,

Nefta pintura tofca , inanimada

Fa«a a fua paixão infaciavel

:

O brando papel rafga em mil pedaços
,

Aos pés ò calca , e enche-o de ameaços.

Depois, voltando -os olhos cheios d^ira,

Mas aífim mefmo lindos , e formofos

,

Voltando-os para a parte, onde íufpira

Hum firme peito trifles ais íaudofos,

(Defeja ver-me o coraçau cravado ,

Como fe foíTe crime o havê-la amado.

Cruel



de Belmiro, 143

Cruel Amor
?
tyranno Penfair.ento ,

Que pertendeis de mim, fe a ingrata Eliza

Tanto mal me appetece.e o meu tormenta

Génio taõ duro nada penaliza ?

Quero viver fem vos , fugi deprefía,

Que a idéa defta barbara fe efqueça.

E vós , no&urnas filhas da Trifteza,

Cujo lúgubre , enrouquecido canto

Enche de horror a mefma Natureza ,

Voai junto de mim ,
gemei , em quantd

Choro cruéis defprezos ; vinde agora

Confolar a paixão ,
que me devora.

Mas , íe chegarem os fatacs momentos,'

Em que haõ de terminar as minhas lidas,

Os meus cançados ais, os meus tormentos,

Sede mais que a Tyranna internecidas :

A5
vifta do meu rofto defecado

A morte laítimai d
5hum defgracado.

Me-
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Melancólicos , fúnebres Cypreftes

Adornem minha toíca fepultura:

Cravai junto dos troncos mais agreítes

Toda a hiftoria da minha defventura ;

Que fe léa : Belmiro entre os Pajlores

Por Eliza cruel morreo d*amores.

Difle : mas , reclinando bem deprefla

Para cima do feu efquerdo braço,

Molhado o rofto , a languida cabeça ,

Penfativo ficou pequeno efpaço ;

Té que, dando hum fufpiro mais ardente,

Cahio na fria terra mortalmente.

Aflim Belmiro efteve alguns momentos,

Sem foccorro de humana creatura

,

Pois em ninguém procure fentimentos

Hum Paftor
, que he de todo fem ventura:

E , tornando a íi deita dor tyranna ,

Sufpirando voltou para a cabana.

ECLO-



de Belmiro; 14?

ÉCLOGA IIII.

BELMIRO, E AONIA.

a o n 1 a. fgg

M (piras?

Eu Belmiro, que tens ? porque fuf-

Que motivo te obriga a eílar fofFrendo

Da Trifteza cruel as cruéis iras ?

(do,

Quem pôde carregar-te ogolpehorren-

Com que o teu coração finto paliado ,

Que lem allivio ter ouço gemendo ?

Ao mufgofo penedo recortado ,

Debruças para a terra o affiidto rofto ,

Em triíles
, quentes lagrimas banhado.

Tom. I. K Naá
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Naò moftras os fígnaes d'aquelle gofio^

Com que junto do Tejo íatisfeito

Hias paílando a tarde até o Sol pofto.

Arqueja velozmente o terno peito,

E quando os olhos para mim levantas,

A maior afflicçaó te poens Tujeitò. '

Ao fom da branda Lira já naó cantas

Aquellas venturofas cantillênas
,

Com que o meu coração nutres, e encantas*

Ao íilencio profundo te condêmnas :

Meu Belmiro , que he iíto ? por piedade

A'tua Aonia explica as tuas penas.

Belmiro.
(corro!,

Queres íaber . . . ( 6 Céos , em que dif-

Porque me vês taõ trifte , e macilento ?

O principio tu és do meu tormento,

for ti agora certamente morro.

Aon ia.
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A O N I A.

Ah cruel ! aflim pagas a ternura ,

Com que fina te adoro ? aíTim pertendes

Manchar d'hum caílo peito a fé mais pura?

(des

Caufar-te algú tormento ! ou mal enten*

Do meu amor a cândida pureza ,

Ou com falfos pretextos te defendes.

Belmiro.

Os zelos infernaes , Aonia cara

,

Na6 me fazem brotar roucos gemidos
j

Mas a Sorte
,
que , tendo-nos unidos ,

Sem piedade , raivofa nos fepara.

Aonia.

Tu deliras, Ingrato ? que vileza

Nas entranhas efcondes ? por ventura

Encontras no teu Bem menos firjmcza ?

K 2 Fois
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Pois fe as noflas prizoens Amor fegura,

Se na minha coaftancia vives certo

,

Porque intentas deixar eíla efpcflura ?

Belmiro.
Naõ he , formofa Aonia

, por vontade

Que para o Douro retirar-me intento:

Neíte largo penedo toma aflfento
,

E attende o teu Belmiro por piedade.

Tu fabes porque força do Deílino ,

A Cabana deixando , em que vivia ,

Cheguei a entrar , cercado de alegria.

Nas áreas do Tejo criílalino.

Foraõ paliando quaíi três femanas ;

Que no meu peito a fanta paz reinava ;

Quando Amor nos teus olhos me forjava

Doces prizoens , cadéas foberanas.

Appareces-me hum dia tao formofa >

Taõ amáveis encantos ieípirando
,

Que huma fó vifta fobre mim lançando,

Gemer fizeíte huma alma venturola.
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Logo a terna paixão fe foi nutrindo

Com tanta rapidez, que efte meu peito

Só tinha allivio , e eftava íatisfeito ,

Quando podia ver teu roílo lindo.

Souheíte que te amava : mas , tyranna,

Expreííando-te o meu amor ardente
j

Que defprezos íbffri primeiramente ,

Antes que te encontraíle mais humana ?

Procurava mil meios de agradar- te:

Era alegre , fe alegre te moítravas ,

Deícontente , fe afflidla fufpiravas ,

O rneu defvelo todo era imitar-te.

Aquelle cordeirinho mais amado ,

Que das tuas caricias era cheio,

Mil vezes o beijei , unido ao feio,

Tinha-o largos inílantes apertado*

As venturoías flores
, que toucavaô

O teu louro cabello , fe cahiaó ,

Nenhuns Paftores mais as pofluiaó,

Junto ao meu coração íe fepuluvaõ*
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Mas efcufo contar-te a longa hiftoria

Das finezas
,
que obrei por teu refpeito ;

Tu as fabes , meu Bem , eu naõ íufpeito

Que as perdeíTes taó cedo da memoria.

Cheguei ultimamente a fer ditofo

,

Alcançando o favor dos teus extremos ;

E hutna conftancia eterna promettemos

Contra o poder do Fado rigorofo.

(tantes

Mas quando em adorar-nos mais conf-

Efte fero inimigo nos perfente ,

Iníenfivei ao noíío amor ardente ,

Me faz viver no Douro , como d'antes.

Obriga-me a deixar-te , Aonia amada,

A deixar eíles campos venturofos ;

E a rroear por penedos cavernofos

Do Tejo a branca aréa prateada.

N \6 podo reíiílir
; quem he fujeito

AMiverfa vontade , á alheio mando ,

Qj' remédio , meu Bem , fenaõ chorando

Cumprir á rifca hum taõ cruel preceito fc
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t Eis-aqui roda a origem do defgoílo ,

Que ao vento me faz dar fufpiros triíles
j

O motivo eis-aqui ,
porque tu viííps

Voltado para a terra o afflifto rofto.

Penfa agora fehejuftoo meu tormento:

Se poflTo ter inílantes de alegria ,

Ou fe a negra , e mortal melancolia

Naõ deve fer agora o meu íuítento.

(neces

Mas tu choras ,meu Bem ? Já te inter-

Da minha cruel forte ? Encanto amado ,

Contente agora que aos teus pés proftrado

Os cultos te confagre
,
que mereces.

A O N I A.

Ah Belmiro , Belmiro ! Eu bem fabia

.Que havias de partir ; mas naó penfava

Que taõ veloz chegaíTe o triíle dia.

Taõ embebida em adorar*te andava J

Q;je, efquecida dos próprios cordeirinhos,

Só ao meu Bem . em nada mais cuidava.

Po-
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Porém quando patentes os caminhos ,'

Me conduziaõ á maior ventura ,

ConverteraÕ-fe as flores em efpinhos.

Quando cria a bonança mais fegura;

A tormentofa horrível tempeílade

Veio quaíi cavar-me a fepultura.

(de:

'Stou próxima a perder-te,ifto he verda-

De me affligir agora naò defcança

O tyranno rigor d'huma faudade.

E até me foge a tímida eíperança

De fer mais venturofa
;

pois o Douro

Te faz perder Aonia da lembrança.

Belmiro.

Naô me créas , Paftora , taô mudável

:

Se atégora fiei pude adoraste

,

Lá no Douro, no Tejo, em qualquer parte

Nao me pôde efquecer teu rofto amável.

Suf.
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Suípiros triíles do meu triíte peito

Comtigo viráõ ter a cada pado ;

E o noflo terno , e venturofo laço

Nunca o Tempo verá roto , e desfeito.

Ás caras innocentes ovelhinhas ,

Companheiras fieis nas minhas penas ,

Repetirei as doces cantilenas
,

Com que tu tantas vezes te entretinhas.

D'Àonia. . . • ío d
n

Aonia o nome amado;

Efíe nome ,
que faz a minha gloria.

Em íignal de que exifte na memoria ,

Scripto fempre andará no meu cajado.

Bufcarei melancólico apofento,

Rodeado de tofca penedia ,

Para , livre de humana companhia >

Nutrir comtigo o affli&o penfamento.

Que amores nao direi ! Com q ternura^

Expreílando a paixão, queeíla alma fente,

Repetindo eftarei continuamente

Do meu confiante peito a fé mais pura l
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Tendo fempre occupada a inquieta ídéa

Nas tuas perfeiçoens encantadoras
,

Nem bu içarei íervir outras Partoras

,

Nem ás fançoens irei da pobre Aldéa.

(cida

Mas tu , meu Bem , talvez mais efque-

Sem te cuítar a perda d'hum fufpiro

Rifcarás da lembrança o teu Belmiro ,

Alegre vivirás , e divertida:

(mo;
Em quanto paíTo affliélo, em quanto ge-

Talvez ••• talvez nos teus mimofos braços

Amor enleará dourados laços . ...

Eis-aqui, bella Aonia, o que mais temo.

A O N I A.

Vês aquelle penedo levantado

,

Qjq , infenflveí ao raio furioíb f

Conferva fempre iilefo o mefmo eítado ?

Pa(Ta por eile o Inverno rigoroíb ,
-

Combate-o a tempeftade. bramidora ,

Çcoítuau íic^r vi&ariaíò ; ,

AíTun
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Aílim a tua cândida Paílora,

Confiante nos a!íaltos da defgraça

,

Será fempre fiei ao Bem, que adora»

Se o Deítino cruel nos ameaça ,

Poder nunca terá de ver desfeito

O ditofo grilhão, que nos enlaça.

Eíte peito, Belmiro , efte meu peito,

Que tantas vezes fufpirar ouvifte,

Nunca íerá de magoas fatisfeito.

Andarei pelos campos fempre triíle i

Nos altos freixos lendo aquelle nome,

Que ao pé da tua Aonia lhe infculpifte.

E , fem que neíla aufencia allívio tome,

Saudades chorarei junto do Tejo
>

Que defgraçadas lagrimas confome.

Para mim fe acabou todo o feíiejo j

E em quanto naó te vir, Belmiro amado,

Só de exhalar mil ais terei defejo.
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E agora vás de todo focegado ?

Inda recêas que a coaftante Aonia

Ultraje o puro amor, que te ha jurado?

Belmiro.
Tenho ouvido contar tantos enganos ,

Tinta iriéonftàiicia , tanta aleivoíu ,

Que a minha impertinente fantafia

Receios me fufeita os mais tyrannos.

És Pá{tora,meuBem,e ido he baftante:

Tudo deve temer hum defgraçado;

Pois mil vezes fe fente atraiçoado

Ainda perto, quanto mais diftante.

Porém quero deixar loucos temores ;

Naõ me quero affligir com tal lembrança;

Pois, fe chego a encontrar huma mudança*

M: acabaõ de matar os teus rigores.

A O N I A.

O Juío Céo; qu:? os coraçoens entende,

Caítigue promptamente o fementido ,

Q^e ícr perjuro, ou ensacar pertenie.
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Seja cm duro penedo convertido

Àquelle de nós ambos > que algum dia

For em pérfidos laços envolvido*

Belmiro.

Seja embora ; pois vejo-me feguro

De nunca fopportar hum tal caftigo

:

E para acreditares o que digo
,

Novamente conílancia eterna juro.

He tempo de deixar- te : a calva ferra

Ja fe vai entre nuvens efcondendo
j

E a denfa névoa ,
para o chaô deícendo y

Começa a humedecer a fria terra*

Adeos , Aonia , meu encanto amado,

Antes de me apartar d'eítes retiros ,

Deixi que exhale os últimos fufpiros ,

D'hum íó gemido teu acompanhado.

Aonia*
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A O N I A.

Adeos, meu doce Bem , minha alegria^

Se agora fico trifte , fera focego
,

Vá na tua ditofa companhia

Eífy alma, que te adora, e que te entrego.

Belmiro.

Na aufencia fempre firmes, e confiantes

Contra os impulfos dos raivoíbs Fados

,

Seremos pelo mundo nomeados ,

Como exemplo fiel dos dois Amantes.

WQb

ECLO-
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ÉCLOGA V.

Jl\. Inda o frio gelo branquejava

Spbre as creftadas urjes dos outeiros;

Ainda o Sol brilhante naõ dourava

Da pobre Aldéa os montes derradeiros,

Quando o trifte Jozino ja fahia

Da empreitada Cabana, em que vivia;

O pequeno retalho d ?hum rebanho,

Que apenas lhe deixou a -Sorte eícaça,

O hia acompanhando ; e era tamanho

O poder da afflicçaõ
% e da defgraça

No peito fem ventura de Jozino ,

Qye o fazia chorar o feu deítino.

Che-
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Chegando a hum fundo valle , ao qual

De penhas defíguaes a grande altura
,

A violenta paixão , que a dor atéa

,

Neíle fitio defabafar procura.

Cangados ais miudamente exhala ,

Encofta-fe ao cajado > depois falia :

Que culpa tens , rebanho defgraçado,'

Nas tyrannas paixões , que Amor ordena^

Para fer cruelmente condemnado

Do teu trifte Paítor á dura pena ?

Que deíaílrado mal tens'commettido ,

Para fomes fofFrer , e andar tolhido ?

Naõ baila que eu fufpire mortalmente^

Que arqueje o afflidto peito de agonia >

Que paíle as longas horas defcontente ,

Entregue a huma fatal melancolia ?

He força que os meus males reconheça? ,

Porque eu padeço
, que também padeças?

Au- .
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(poílo

Augmenta-me a afflicçjd o verte cx-

A's i»*aa do Deílino mais tyranno :

Naõ ie.conti.nta o meu cru.l Defgofio

Em roer-me as entranhas debl imano';

Niílo encontrando eftrago mui pequi no,

A mais eílenJc o leu mortal veneno.

*

O Céo te queira d ir melhor ventura,

E volte áqubHe tempo affortunado
,

Em que, livre a minha alma do que atura,

Occupava eomtigo o meu cuidado.

Tempo ditofo
,
que hoje tanto invejo ,

Dias
,
porque íuípira o meu deíejo!

Nefte feculo d'curo o? fundes valles

Ao éco dos meus ais nunca gemiaó,

Nem as t rifles hifterias dos meus maíes

Nos li/os troncos entalhar fe viaõ
;

So da. mimofa Flauta os fons tirava ,

Com q os campes, e os montes alegrava.

Twu I. L , Tu
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Tu; rebanho infeliz, fempre cntreti-

O livre > e focegado peníamento
;

Cuidava em apanhar tenras hervinhas ,

Viçofo feno
,
para o teu fuftento

;

Era ditofo : Deos me abençoava

Os dias de prazer
, que entaó paíTava*

Sendo vivo o malhado cordeirinho,

Que hâ pouco me morreo, a branca fronte

Lhe enramava do verde rofmaninho ,

Que alegre hia colher áquelle monte»

Affim prezo com taó feliz enleio

,

Naõ podia encontrar melhor recreio.

Junto ao Douro paliando a tarde inteira,

Via chegar a noite fatisfeito
,

A' Cabana voltava fem canecira,

Que me affligifle o venturofo peito.

Dormia nliuma paz afFortunada ,

Até fentir afrefea madrugada.

\
Qyan-



de Belmiro. 163

Quando ouvia chorar alguns Paftores,

Nas tyrannas prizoés, 4 Amor lhe urdia,

Julgava por delírio aquellas cores

,

Do feu marfyrio nada me doía.

Porém ,
pobre de mim ! diverío fora

,

Se o que entaõ lhe efcutava ouviííe agora.

Mas aquella innoeencia venturofa ,

Que efcondia aos meus olhos a deígraça,

Foi como a parda nuvem tormentoía

,

Que no Verão ligeiramente paíTa.

Cheguei a conhecer . . . . funeíla idéa!

D'Amor cruel a barbara cadêa.

Vós, campinas do Douro, vós me viílesj

Entre mortaes anguílias de faiai ado :

Mil vezes entre as hervas cnccbrifles

Dos meus olhos o pranto deígrsçado :

Vós ouviíks o fom internecido

D'hum roto peito
, já d'Amor ferido.

L 2 /iça-
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Acabou- fe a ventura, à idade cPotiro;

Por elia quiz trocar ( quem tal diííéra ! )

Huns olhos lindos , hum cabello louro,

Hum génio faljfo , hum coração de férai

Foi Marfida • . • mas ah ! que hfiíuor frio

Sinto , quando efte nome pronuncio !

Efta cruel Paftora , disfarçando

A pérfida intenção
,
que a dominava ,

E fem temor aos mefmos Céos jurando^
1

Que fó a mim, e a ninguém mais amava,

Fez-me efquecer de tudo, e em breve efpa-

Me encadeou no mais funeíto laço. (ço

Logo vos, cordeirinhos defgraçados,"

Triíle reílo do meu pobre rebanho ,

Começaftes a fer defamparados
,

Conhecendo em mim hum Paíloreílranho:

Logo entrei a empecer a voíía forte ,

£ a procurar a minha própria morte.

De-



de Belmiro. lóy

Depois que vi Marfida , a Natureza

Voltou-me a linda face. Aborrecia

Dos P^ftores a amável fingeleza
,

Nao procurava a íua companhia :

Mas, fe o meu Bem nao via, andava cego,

Melancólico , affliéto , fem focego.

Procurava a eminência de algirisionte^

Para ver-lhe a janella da Cabana
,

:

E muitas vezes junto á clara Fonte

Efperava Marfida deshunana:

Quando vinha mil glorias no meu peito

Me deixavaó contente , e fatisfeito.

Entaó lhe relatava os meus amores
,

Dizia-lhe ternuras cento acento;

E jurava que em meus fiéis ardores

Nao havia o mais leve fingimento ;

O tranfporte era tal , que em mim fe via

,

Que o pranto pelo roíto me corria.

Lem?
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Lembra-me que huma vez internecida ;

Dos meus olhos as lagrimas limpando ,

Me chamava o feu Bem , a fua Vida ;

Qje , o femblante de graças animado,

Promerteo entre pejo, e entre temores ,

Qye feria até a morte os meus amores.

Porém efla promeíTa mentirofa

Njõ me teve illudido muitos annos ;

Naa pôie a fua traça induílriofa

Encerrar no vil peito os vis enganos :

A pezar do fegredo , e da cautela

,

Grnças aos Céos ! cheguei a conhecê-la.

MA tinha quatro mezes habitado

Nas campinas do Tejo , afflidlo , e trifte,

Logo quiz empregar o feu cuidado

No mefmo objefto
,
que inda hoje exiíle.

Jonio feliz , he Jonio venturofo ,

Por quem deixou Jozino deíditoíb.

Mas
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Mas , nao contente efta raivofa fera

De tragar- me com hum mortal deíprezo,

Outros meios tyranna çoníidêra ,

Para roubar-me o bem,que eftimo,e prezo:

Quiz-me imputar com negra aleivofía

O mefnío crime, que em íeu peito havia.

(roflo

Chegou-me a envergonhar,lançando em
Que lhe fora traidor

,
que novos laços

No Tejo me tecerão por meu gofto ;

Finalmente , rompendo em mil pedaços

A innocente prizaõ por elia urdida ,

Ódios me jura altiva , e embravecida.

Vê correr infenfivel o meu pranto
,

Ouve alegre , e contente os meus gemidos;

E a fua crueldade chega a tanto

,

Que fó tem por inftantes divertidos

Aquelles , em que fem algum foccorro

Affliâo gemo , vacillante morro.

An*
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Anda , Tigre > fe ainda m d contente

Do que vê , outros rtiales me dcfejas

,

Novos \nv. tynos o teu génio in vente
jj

Na ultima /* entàd rne vejo?.

S.ndo ru meímâ «o meu rival unida ,

Aos voios pés acabarei a vida»

Más ?on íe me levi o meu tranfporte?

Lqjueé , iafenfáto ! BftÒu contando agora

Ao pequeno rebanho a iafatifta iórte,

Como que fe po meu mal fenfive! fora!'

Mis niílo mefmo alçinçn refrigério,

Quei» íoífre da paixão o forte imperio.
:

S 3 eu poleTb também na rocha dura

Os rtíalfcs eualhar , que o peito Tente ,

Toda a historia da minha defventura

Seria ptil á vindoura gente :

Leria corn horror meu trifte dâmno ,

Lucrado hum proveitofo defengano.
'<

Ven-
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Vendo huii pobre Paíbr tao déívela lo

Ern ler firme , e fiei aos fcus amores ,

Mas lempre aífliíto , feinpre delgraçado,

Sempre ipihtsháo bárbaros rigores
j

Entaõ diria : O infeliz Joztnò

Bem merecia ter melhor deílino.

Mas fe vifíe que ainda aborrecido i

Defprezado adorava hum peito ingrato;

Que andava em triíles anciãs fubmergido,

Naome teria então por infeníato ?

Ah ! naõ mais fufpirar : infames laços,

Eu vos quebro também em mil pedaços*

E agora, meus Cordeiros
,
principio

A ter conta de vós : fereis ditofos :

PjíTando no curral o Inverno frio ,

E do Verão os dias mais calmofos :

N^ó foffrereis as inclemências duras ,

Que vos cduíag as minhas defyenturas.

Eu
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Eu virei apanhar o tenro pafto ^

Piira de noite eílardes entretidos ;

E os inííantes , que em fer-vos útil gafto,

Naó mais eu gaílarei em dar gemidos :

Empregado comvofco taá fomente,

Serei feliz , e vivirei contente.

A minha Flauta , que até agora eílava

Cheia de pó no canto da cabana

,

Se em quanto era infeliz nunca tocava
,

Quer foíTe dia fanto , quer femana,

Alegre foará por eftes valles ,

Em íignal de acabar meus triíles males.

Nao diíTe mais Jozino: e então juntando

Do feu gado a pequena quantidade

,

Menos affliíto o guia , já fentindo

A íua reftaurada liberdade.

Mís Amor
, que ao pé d'elle inda voava ,

Ria-fe, e mil defgraças lhe jurava*

ECLO-
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ÉCLOGA VI.

BELMIRO, E MARILIJ.

NJ. \l huma tarde
,
que a Primavera linda

Aos verdes campos , e ás mimofas flores

Annunciava a fuípirada vinda
;

Junto ás margens do Douro dois Paftores,

Marilia , e mais Belmiro aífím fallavaõ,

Em quanto o manfo gado apaícentavaõ.

Belmiro»

Ah ! Marilia cruel , fufpende agora 9

Sufpende por piedade a horrível ira ,

Com que feres hum peito
,
que te adora»

j*



Já he tempo: de tantas penas tira

Hum trifte coração, que, no tormento

Do mais funeíto atóior , d'amor delira.

Conzorre para o feu contentamento ,

Afínn os Céos te façaô venta rofa ,

AÍIim vejas teus bens em grande augmen-
(to.

Alguns íignaes de graça carinhofa,

Eííes formoíos olhos animando ,

Lhe eníinuem que éá menos rigorofa.

O teu caro rebanho miílurando

Aos meus pobres cordeiros , íbcegada

Confente que no campo andem paftando.

Em me vendo nao fiques aíTuílada ,

Nem cuides em fugir como atégora ;

Pois eu fera naó fou, Marília amada.

Nao fou Lobo faminto
,
que devora

Os tenros cabritinhos ; nem ferpente ,

Que impeílados venenos evapora.
Inda
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Indav que fejaxònílrangidamente ,

Força algumas palavras
,
principia

Afazer ventutofo hum deícontente.

Darás fim aos meus ais ; doce alegria.

Por ri meíma infpirada , virá logo

Expulfar-me a incançavel agonia.

Naõ fejas infenfivel ao que rogo i

Dize que fentes meu amargo pranto,

Permitte ao menos eíle defafogo.

E fe a minha ventura pôde tanto ,

Que hum fó raio d'amor em ti divizo ,

Verás , Marília , como alegre canto ,

E o teu nome adorável eternizo.

Marília.

Amor . . . ! Saõ taô funeílas as idéas ,

Que da fua paixão tenho formado,

Que , apenas failaõ nelle
,
pelas véas

Sinto parar o fangue enregelado ,

Sem-
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Semblantes defecados, ihacilentos*

Olhos de verter pranto denegridos

,

Coraçoens entre anguítias , e tormentos,

Soluçando com dór roucos gemidos,

Sa6 os triftes fignaes dos feus cílragos

:

Deos me livre d'Amor ! fempre o receio,

Pois , encobrindo a raiva çom affagos,

Engana hum peito d*innocencia cheio.

Os letreiros, que dantes fe entalháraá

Nos groílos freixos d'eítes arredores ,

As terríveis defgraças nos declaraõ ,

Que padece o infeliz
,
que tem amores*

Infpirou-me hum ditofo defengano

A penetrante voz deita verdade :

Pa (To contente o dia , o mez , e o anno,

Na minha cara , e doce liberdade.

Bel-
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Belmiro.

Como he grande , Marília , a illuíaõ ce-

Que a refpcito d'Amor injuftamente

A mil enganos o teu peito entrega

!

Entende-fe gemer a affliíla gente ;

Trazendo impreíTos no ja murcho rofto

Os miferos íignaes do mal , que íçnte.

Porém Amor na6 he, íj a l̂m ten* pofto

No terrível abyfmo de agonias

Elias viílimas triftes do Defgoíto.

falíldades , defprezos , tyrannias i

Eis-aqui o tormento , que eícurece

A Primavera dos feus bellos dias.

Oh ! Se no Mundo nadad^ftohouveíTe;

E fe hum obje&o a outro objefto amado,

Com puro amor , amor correípondeíTe !

Ea-
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Então , fendo o martyrio transformado

Em prazeres ? em godos, em ventura
,

Naó fe acharia hum triíle,hu defgraçado.

C ra
i

Ora penfa, meu Bem, com mais brandu-

Deívanece o receio
,
que intimida

A tua doce , e natural ternura.

Ja ouvifte a Rolinha fempre unida

'A' metade fiel rolar contente
}

Em ditoíos tranfportes embebida ?

Aqui tens o. retrato íimplefmente

Do verdadeiro amor. Grata, e fenfivel,

Qyé vivamos aíTim, meu Bem, conierite.

M A R I L I A,

Ainli mo pníTirao muitos me/e? ,

Oac qqa^do cos Paftpres concertavas

,

Lhe quizeíte aíKrmâr baílahres vezeá

Quç a tyrahna Marília abe a?.

Que
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Que efcondia no disfarçado peito

Inconílancia , vileza , atrocidade ;

Naõ podia penfar-fe algum defeito ,

Que deixaíTes de pôr com liberdade.

He certo o que diíTeíle : também tenho

Hum coração em tudo atraiçoado
;

Porém nas tuas ditas eu me empenho,"

Naõ queiras fer comigo defgraçado.

Belmiro.
Naõ me afflijas , Marília ; fe tal dííTe,

Ou me tinha efquecido que te amava

,

Ou entaõ , meu Encanto , foi tontice;

Se mais que mil rebanhos defejava

O bem da tua cândida amizade ,

Como palavras taes pronunciava ?

Cruel te chamaria ; era verdade :

Porém aBorrecer-te ! Meus amores ,

Nsõ créas eíía negra falíidade.

Tom. I. M As
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Ás vezes invejofos os Paílores

,

Vendo mais venturofa a forte alhéa
,

Formaõ enredos cora fingidas cores»

Podes ir perguntar por toda a Aldéa,

Ninguém te ha de dizer q ouvio Belmiro

Contra ti praticar acçaõ taõ féa.

Antes has de faber por quem fufpiro,

Que o nome de Marília fempre entalho

Nas arvores, nas penhas do retiro*

Que , apenas os Cordeiros agazalho ,

Procurando outra vez os campos triíle,

Saudofo pranto pelo roíto efpalho.

Nada em fim na lembrança me perfiíle:

Só tua bella imagem
,
quer na Aldéa ,

Quer no prado , comigo fempre aífifte.

Mà*
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Marília;
Eu naõfei fe me falias com verdade,

Se o que agora me dizes por mim fentes :

Ha pelo Mundo muita falíidade
,

Com que fe enganaó peitos idnocentes#

Belmiro.
Eu juro fobre a tua maó nevada ,

Pelos brilhantes Céos , naó fer fingido

O meu íincero amor , Marilia amada.

Tu mefma quantas vezes conhecido

Tens nos meus triftes olhos, nos meus ais

Hum terno peito da paixaõ ferido ?

Mas , fe ainda faõ fracos os íignaes 9

Se receas ainda que te engane
,

Outras provas darei , fe queres mais.

Marília.
Bafta , caro Paftor : fe fui tyranna ,

Cruel nao fou , o íeu exemplo figo :

Na Paílora
, que chamas deshumana

,

Encontrarás hum coração amigo.
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No fundo valle, ou no elevado monte ,

O nofío gado junto deitaremos y

E vendo borbulhar aclara fonte,

Satisfeitos a tarde paliaremos.

As mimoías Cantigas
, que fizeres ,

Hao de fer por Marília decoradas ;

E quando a terna Cithara tangeres ,

Por eíla com prazer feráó cantadas*

Colhendo na campina brancas flores ,

Huma grinalda enlaçarei contente y

Nad para convidar outros Paílores

,

SÓ para ornar do meu Belmiro a frente-

Belmiro.
Adorável Marilia ,

que mal poflb

Com fuíFocadas vozes expreíTar-te

Da minha alma o tranfporte, e o alvoroço!

Ah ! quem podéra o coração moftrar-teí

Verias como agora agradecido

Só vive P caro Bem > de,idolatra-te.
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He poffivel que veja fufpendido

O bárbaro rigor do injufto Fado ,

E que em venturas feja convertido ?

Embora acabe todo o manfo gado

Nas torpes garras da raivoia fera ,

Ou na enchente do rio accelerado.

Faça Inverno por roda a Primavera ,

E nas colméas tenha tanto damno
,

Que perca o doce mel , e a branda cera
j

Da Sorte venha o golpe mais tyrannoj

Ver-me-has foffrer tudo fatisfeito
,

Sem que huma vez lhe chame deshumano#

Se de eterna amizade o laço eílreito

Os noíTos coraçoens defde hoje enlea ;

Nada entriílega o meu ditoío peito.

M*r
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Marília.
Seremos ambos bemaventurados i

Imitando a firmeza dos rochedos :

Mas, Belmiro , naô íejaó revelados

Do noffo amor os Íntimos íegredos.

Belmiro,
Sou como a defgraçada Borboleta ,

Que , apenas vê do fogo a luz ardente ,

Naõ pode focegar , voa inquieta.

Aílim , Marília , tendo-te prefente.,

Os olhos , os fufpiros , a ternura

Moílraráó logo o que a minha alma fente.

Mas que importa ? Se a noíla fé fegura

Eftá contra o poder do mefmo Tempo,
Naó devemos temer a Sorte dura.

Marília*
Eíle dia feliz tem acabado

:

Para perto de nós já fe avizinha

O meu caro Melampo j e o manfo gado

Deixa de maítigar a branda her vinha.
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Naó me poíTo deter hum ío inftante
;

Pois receio que logo faça eícuro :

O meu Caxal do teu fica diítante,

E o lítio por aqui naõ he feguro.

Quando á manhã raiar a linda Aurora,'

Hei de vir com o cântaro á fonte :

Hum pouco junto d'ella te demora ,

Antes de conduzir o gado ao monte.

Belmiro.
Sim, meu Bem, como vivo de adorar-te,

A manhã buícarei a minha Vida
, ( parte*

Ou na fonte , ou no campo , em qualquer

Como eíta noite parecera comprida !

Nunca ha de fer a bella Madrugada

Com anciã taô continua appetecida f

Parte , Marilia , parte defcançada ,

Que também para a Aldéa me retiro ;

E,em quanto vou penfar na minha Amada,

Naô te efquegas , Amor, do teu Belmiro.

Nefte
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Nefte tempo do ferro cavernofo

Já cahiaó as fo rubras denegridas
;

E o frôxo Sol já pouco luminofo

Só dourava as montanhas mais erguidas.

Entaõ dividem os cordeiros feus ,

E dizem íufpirando hum terno adeos.

:%

ECLO-
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KSombra dlmma Faia, cj adornava

Do nolTo Douro os campos venturofos

,

Belmiro , Paftor pobre , defcançava

Nos inílantes da tarde os mais calmofos*

Do faio convidado fe occupava

Com os feus penfamentos amorofos j

E affim via correr o claro dia ,

vSem defejar mais bella companhia.'

Quando Jozino bufca fatigado

Efte meímo lugar, e mal conhece

O feu amigo caro , tranfportado

Entre abramos o cçraçaõ lhe offreceJ

En*
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Então no verde mufgo matizado 9

Com que a vafta campina fe embellece ,

Sentaõ-fe ; e pelo tempo ,
que inda refta,

Fallaõ, e a fua pratica foi eíla.

J O Z I N O.

Dlze , caro Belmiro ,
que tormento

Ha mezes te confome? Que defgofto

,

Que deíg raças horríveis te tem poílo

No meio do mais negro fentimento ?

O teu ponto he fugir deftes lugares r

Os montes procurar, e entre as brenhas

Dár gemidos ao vento, fem que tenhas

Pequeno allívio em teus cruéis pezares.

He hum milagre ouvir-fe a tua Lira ;

E, quando a tanges, tanges por tal modo.

Que o íeu cançado accento ao Mundo to-

Em lugar de prazer , triíteza infpira. (do

Jan
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Tanta mudança eítranho na verdade ;

Nao fou eu fó, também na nofla Aldéa

Nao ha peíloa alguma , que nao créa

Que íòffres a maior inPIicidade.

Belmiro.
Quem prefume que defgraçado vivo,"

Meu Jozino adorado , mal prefume
j

Pois fe ando folitario, penfativo ,

He génio meu > e o faço por coítume.

Em nada vejo a Sorte mais raivofa

Contra o meu coração fera voltar-fe >

Antes fendo , como lie , taó venturofa i

He certamente digna de invejar-íe.

J O Z I N O.

Trazer o magro , e desbotado roíto

Sempre cheio de copiofo pranto ;

Sobre o braço encoílado , a cada canto

Ficar horas , c horas alli poíto.

<5raí
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Gravar nos altos Freixos da efpefTura

Nomes ,
que íe repetem fulpirandò

;

Eílár co' as meftnas penhas converfaado;

Saõ eíles os eiteitos da ventura !

Belmiro*

Tendo-me pouco, e pouco acoílumado

A terrível bebida do veneno
,

No que outros fentem mal defefperado

Venho a encontrar allivio naó pequeno.

Se alguns achar íó podem amarguras

Nas douradas prizoens que Amor tecera;

Nas que me enleiaõ, gófto mil doçuras,

Livre d'ellas , Jozino , então morrera.

Vê íe tenho razão t attento efcuta

Afiei narração dos meus amores :

Conhecerás , Paílor , que fem diíputa

Sou o mais venturofo dos Paítores.

Na'
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Na paz cPhuma innocente liberdade
,

Bom Jozino , vivi baftantes annos ,

Paliando a minha frefca mocidade

Na trifte companhia dos Serranos.

Com taes cores pintavaó-me a cadéa J

Com que Amor os amantes enleava ,

Que , fó em penfar nella , a minha idéa

De íuílo , e de temor fe horrorifava*

I
Os enganos contavaó , que as Paíloras

Occultaõ nos feus peitos disfarçados
;

Diziaô
, que eraõ falfas , e traidoras ;

Que os coraçoens tornavaõ defgraçadosi

Tal medo lhes tomei , que raras vezes

Em dia de função á Aldéa vinha
j

Os montes habitando muitos mezes

,

Cos meus pobres cordeiros me entreti-

( nha.

Affira
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AÍIím patifava, quando Amor, querendo

Que os olhos a taõ louco engano abriíle,

Começou-me a animar , foi-me trazendo

Até onde mais claramente o viííe.

(do!

Moftrou-iiie hum dia, oh dia affortuna-

N'huma Cabana junto ao claro Douro

O admirável íemblante , em q encerrado

Tem todos os feus bens, o feu theíouro.

Moftrou-me huma Paftora,que por ella

As mefmas broncas pedras fufpiráraó ,

Se os feus olhos , fe a íua face bella

,

Como eu os vi , também a ver chegarão.

Foi Belmira ... (eíle nome he fó baílante

Para de gloria encher a qualquer peito ! )

Foi Belmira quem vi , que fez amante

Hum livre coração , nunca fujeito.

Foi
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Foi efh viva imagem dos Amores ,

Dos Encantos , das Graças,, da Belleza

,

Que ateou os incêndios , es ardores,

Que a minh? alma feliz efíima , e preza.

Ah ! fe ouvifles, Jozino, a meiga falia;

Com 4 os peitos attrahe,com 4 os namora?

A brandos coraçoens naõ tanto aballa

Do terno rouxinol a voz fonora.

Pois quando o amável rofío preciofo

Se deixa ver entre as gentiz Serranas ,

Parece o branco lirio mageíiofo

No meio de vijofas efpadanas*

Logo a primeira vez , que pude vê-la^

Animei-me a dizer-lhe que a adorava,

Que a minha, paz, 4 o meu defeanço aella

Com o maior prazer facriíicava.

Dos



jpi Versos

Dos meus olhos os ternos movimentos

DiíTeraó muito mais , e aquelle mudo

Silencio, com q eftive alguns momentos^

A acabou d'inítruir , lhe diíle tudo.

Efcutou-me Belmira, ouvio piedofa

A confiííaõ da minha paixão terna;

E , ornando o pejo a face cor de rofa ,

Pelos Céos me jurou conftancia eterna.

Oh meu Jozino, que ventura a minhaí

Que glorias naó conheço de repente I

Nunca na minha vida , nunca tinha

Encontrado prazer mais eminente.

Apenas me apartei ,
pelos outeiros

Andava como louco de alegria :

Sobre a aréa, nas penhas , nos falgueiros

Os meus noves amores efere via.

Bei-
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Belmira linda , e aíravel , animando

A Lira ate entaÕ defafinada ,

Sufpiros c'os meus Verfos miílurando ,

Ao fom d'ella cantava a minha Amada.

Quando a via , a goftofa Primavera

Depois do triíle Inverno naõ caufava

Tanta confokçaõ : para mim era

A única eftaçaô , que defejava.

Vivia aífim contente , bom Jozino ,

Mas nem fempre fe pode eílár contente!

E por força invifíve! do Deílino

Fui ver do grande Tejo a clara enchente.

O tempo , que habitei nefles lugares,

Naõ perdia Belmira do femido :

O defecado rodo dos Pezares

Só no Tejo por mim foi conhecido.

N Mas
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Mas depois q voltei ao Douro amado
;

Hum golpe o mais faral me deixa afflido,

(Eu finto o coração íbbre-ialtado
,

Quando neíta defgraça hoje medito I )

Logo buíco o meuBem,bufcoBelmira,'

Allivio quero dar a hum peito amante :

Que encontro inefperado ! raivas , ira

Andaó girando no cruel lemblante.

Infiel me noméa , chama ingrato

Meu grato coração ; diz-me que adore

Da belliífima Aonia o feu retrato ,

Que por eila faudoío gema , e chore*

(no:

NaÓ íepóde encontrar mais duroenga-

Vós,aréas do Tejo, vós bem viftes

Que, fem no peito haver outro algú dano,

Sufpirando verti lagrimas triítes.

Ain*
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Ainda hum penedo levantado ,

Se o tempo rijas penhas naò coníome r

Vós podereis moílrar, por mim gravado,

Naõ d'Aonia , mas de Belmira o nome.

Alguns dias tyranna me affligia

,

Denegrida traição lançando emroílo:

Vinha a manhã , a rarde > anoitecia
,

E eu lutando com o mortal defgofto.

Mas os Céos, q protegem a innocencia,

Moftráraó claramente afalfidade;

E hum crime , q era crime na apparencia,

Da Paítora alcançou prompta piedade.

Amáveis fentimentos de ternura

Vem procurar Belmira agoniada;

Bem como a tormentofa noite efcura

Bufca a ferena luz da madrugada.

N 2 Fi-
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Fizemos mais folemee o juramento,

Que os noílos coraçoens agora enlaça,

Promercemos foffrer qualquer tormento,

Ser fiéis nos combates da deíg-raça.

Vi então acalmar a affiicçaõ tnfte,

Que dentro das entranhas me fervia;

Defde então neíle peito nada affiíte

Mais q a conílancia,amor, goíto, e alegria.
1

Agora nso invejo alguns Paílores ,

Que apafcentaó rebanho nuuierofo:

Se confiantes achar os meus amores,'

Sou mais rico Paílor , fou mais ditofo.

Famintos coraçoens embora alcancem

A riqueza, que encerra o Tejo,e o Douro,

Ainda que fou pobre, em vaõ fe cancem,

Naõ podem exceder o meu thefouro.

Affim,
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Aflim, Jozino amado, eflou contente

No? ferros do meu doce captiveiro ,

NaCi tenho gordas rezes
,
que apafeente

;

Porém naó temo o Lobo carniceiro.

Quando o efpaçofo Douro corre cheio,

Turvas trazendo as fuás aguas claras ,

Na Cabana me abrigo , nao receio ,

Que me inunde as devezas , e as feáras.

Se faz calma , procuro a frefea praia,

E alli refpira o meu amante peito;

Ou a fombra procuro d'efta Faia,

Aonde paíTo a tarde fatisfeito.

He verdade
, que gemo nos retiros ;

Que ás vezes corre o pranto pelo rofto ;

As lagrimas porém , e eftes fufpiros

Sao fufpiros , faõ lagrimas de gofto.

A mi-
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A minha Amada fabe compenfallas:

Hum meigo rifo^ium doce olhar divino^

Ternos affe&os , carinhofas falias
j

Ifto quanto naõ vai , caro Jozino ?

Olha pois fe haverá Paítor ditoíb;

Que com Belmiro poíTa comparar-fe j

E fe o meu captiveiro venturofo

Naõ he feliz , e digno de invejar-fe :

J o z i n o;

Quando te ouço goíloío eftar contando

As defgraças do teu deílino fero
,

Encho-me de pezar , e confidero ,

Ou que deliras , ou que eftás fonhando.

(re

Pobre Belmiro! Ah quanto mal difeor-

Quem tyrannas paixoens foíFre animofo !

Feliz fe chama , chama-fe ditofo,

Ao mefmo tempo que d'anguftias morreJ

Se
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Se diflefles que incêndios confumiraõ

A ruftica Choupana , que te cobre
;

Qae o teu çurraô, que o teu cajado pobre

A cinza os feus eftragos reduzirão.

Que duas brancas rezes, que efcapárao

Da manada
,
que tinhas algum dia

,

No meio do regato, que corria
,

Ambas ao meimo tempo fe affogáraõ j
1

Facilmente te crera : mas querer ;

Moftrar ventura na paixão d'amor,

Curta o mefmo
,
que em fogo abrazador

Hum pedaço de neve converter.

Por meus peccados , tenho já foffrído,"

Tempo trifte,e infeliz! grilhões tyrannos;

Mas por força de fantos Deíenganos

Yivo ao antigo bem rcílituido.

Poílo,
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Poíío , por experiência, aconfelhar-te
9

Do teu erro moflrando certo o indicio,

Para que fujas eíle precipício
,

Aonde fem temor corres lançar-te.

Eu conheço Belmira claramente.

Sei que he bella, que as encarnadas roías

Naõ faõ taõ lindas , faõ menos viítofas,

Quando lhe cingem a nevada frente.

Mas quem dirá q aquelle amável rofto

No peito encerra negros fentimentos ?

Que em caufar aos mortaes mortaes tor-

Funda as fuás deliciasse o feugoíto?(métos,

(dade,

Pois, bom Paftor,naõ minro,iílo he ver-

E o mefmo affirmaraõ por toda a aldéa,

Que Belmira tem vozes de Seréa ,

Excedendo d'hum Tigre a crueldade.

Se
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Se queres fer ditofo , foge , foge >

Mais que da mordedura de Serpente:

Eu te ajudo a quebrar a vil corrente;

Elta louca paixão ao mar fe arroje.

Quando foíTe poífível que as Paíloras

A qualquer naõ fizeíTem defgraçado
,

Sem duvida com efta ao teu eftado

Podias grangear triftes melhoras*

Belmiro.

Se lhe ouviíTes, Paílor, os juramentos»

Que cheia de ternura me tem feito ,

Terias mui diverfos penfamentos,

Facilmente mudaras de conceito.

Naõ virias na minha paz tranquilla

Efpalhar as fementes do veneno

;

Pois o amante fiel fempre vacilla

Áviíla do receio mais pequeno*
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J O Z I N O,

O mefmo , que tu dizes , me diflerad,

Naõ ha muito , Paftores defgraçados ,

Que , vivendo tarnbem preocupados >

Os ferros de Belmira já foffreraó*

Eu cuido que nas brenhas dos retiros

Ainda ouvir fe podem feus lamentos !

Ah! tira, tira úteis documentos

Da alhea dor , dos feus mortaes fuípiros."

(nho,

Qualquer d'eftes te excede em ter reba-

Em íer deílro na luta , em faber dança :

E onde firmas a tua confiança

,

Se nada fabes , fe naõ tens hum anho ?

(ihando

Que importa andar nos troncos enta-

O nome de Belmira? que aproveita

Gemer por ella, fe affedlada accerta

Os ais
7 que eftás inutilmente dando ?
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Belmiro.

Ah Jozino cruel ! cruel Jozino !

Em lugar deãos meus males pores termo,"

E em vez de fuavizar o meu deftino,

O alegre peito finto agora enfermo.

(de,

Naò tenhas, naõ, por mim tanta pieda-

Deixa-me antes viver no meu engano;

Pois a quem aborrece a liberdade

De que ferve hum funefto defengano ?

Porém •• .. cego temor! louco receio !

Em nada vejo ingrata a minha forte ,

Belmira me he fiel : o amante enleio ,

Que nos enlaça , naó o rompe a morte.

Jozino.
Eílá feito , Belmiro ; fegue embora

Teus errados caminhos : vai contente

Jurar eternos votos novamente

Junto cTeffa terniífíma Paílor<u

Inda
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Inda tempo virá, que , de contino

Chorando a tua negra deíventura
,

Te lembrem fem remédio , fem ter cura

Os faudaveís confelhos dejozino.

Aííim fallavaó : quando os paíTarinhos

Junto aos copados Cedros revoavaõ

;

Huns pelos ares , outros nos feus ninhos

Cânticos de faudade concertavaõ

:

Unidos os malhados cordeírinhos

O feu Paílor fiel 'íperando eftavaõ:

Era chegada em fim a noite efcura ,

Eis-que hum, e outro o feu Cazal procurai

ELIZA
1
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ELI z A.

o Frefco orvalho, que já vem cahindo

No tremulo falgueiro ,

Que o meneio d'hum Zéfiro ligeiro

Agita , eílá bulindo ,

Defperta o rouxinol melodiofo ,

Que feíleja a manhã terno, e íaudofo.'

Ah! nem tanto dormir!

Acorda , Eliza amada ,

Anda goílar o encanto

Da frefca madrugada.

Já ao longe apparecem no Horizonte

Diamantinos raios j

Já fé -percebe o Sol entre defmaios

No elevado monte
;

As nuvens, d'ouro ,e purpura veftidas ,
1

Se aviftaõ entre fombras e (condidas.

An*
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Anda abrir, preguiçofa,

A mítica janella
;

Verás entaô , Eliza /
Nafcer a Aurora bella;

Do colmado jazigo maftigando

Vem malhados bezerros :

Apôs cPelles c'os camponezes ferros

Alegre caminhando ,

Os fegue o Lavrador. O tenro filha

Vai' tangendo o pacifico novilho.

Dos teus formo fos olhos

Sacode o fomno brando :

Olha , Eliza
,
que he dia >

E o gado eílá bailando.

Ao grato íom das ondas prateadas

O Pefcador cantando

,

Prepara as redes ; e o batel largando

Das mortas enfeadas,

Rompe os mares com gritos de alegria 7

"

Faz immaihar a branca pefcaria.

Va-
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Vamos , amado Bem,

Ver as redes tirar

;

Vamos á frefca praia

Contentes refpirar.

Mas a porta da ruílica Choupana

Ainda eítá fechada ?

Talvez que tenha agora reclinada

A face foberana

!

Aquella cruel arvore fombria

Impede entrar mais cedo a luz do diai

Dura inquietação !

Quem poderei achar i

Que á minha preguiçofa

PoíTa ir acordar ?

Ao leito do meu Bem voa contente,

Zéfiro buliçofo
,

E as emplumadas azas carinhofo

Sacode brandamente :

Frias gotas de orvalho criíhlino

Salpiquem o femblante peregrino*

Di-
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Diante de ti leva

Aos meus caftos amores

As volantes folhinhas

Das engraçadas flores.

E , em volta do feu rofto bafejando

Imagens graciofas ,

Far Ihe-has abrir as pálpebras formofas,'

O fomno affugentando :

Deita-lhe mefmo a íimples veílidura ,

Naó me tarde mais tempo eíta ventura.

Oh venturofos campos,

Que encantos refpirais
y

Sem a minha Paftora ,

Vós nada me alegrais

!

IDÍLIO.
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IDÍLIO.

J\â M quanto as íuas manfas ovelhinhas

Paftavaô na ribeira

As verdes , infruíliferas hervinhas
;

Junto d'huma eícarpada ribanceira

Cantavaô docemente

Dois Paftores ao íbm da clara enchente*

Belmiro.

Divina Primavera , as tuas flores

Na relva entrelaçadas ,

Como a minha Paftora , os meus amores,

Naó faó taõ engraçadas.

J o z 1 n o.

Divina Primavera , a tua viíidâ

Nunca me alegra tanto,

Nem me tranfportá , como a face linda

De Tirfe , o meu encanto.

Tom. L O Bul-
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Belmiro.

Quando vejo putar no verde prado

O cordeiro innocente

Em torno da Mai cara , o meu cuidado

Doces prazeres fente :

Porém , fe do meu Bem no claro peito

Demoro afrôxa vifía,

Sinto no coração dobrado effeito,

Por mais que lhe reíifta.

J o z i n o;

O temo íbm da plácida corrente;

Que, atravéz daefpeílura,

Por entre mil feixinhos brandamente

Eícapando murmura ; ( dos,

Tanta impreffaó naõ faz nos meusfenti-

Tanta graça naõ tem,

Como ardentes íufpiros, defpedidos

Da bocca do meu Bem.

Bel-
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Belmiro;
Na calmofa EíteçaÕ a planta verde

Inclinando-fe chora:

O campo matizado as cores perde;

Que pintou linda Flora:

Vem o afpero Inverno ; ao manfo gado

Faz cerrar nos curraes,

E lentamente cobre o fecco prado

De frigidos criflaes*

Mas deprefla a rifonha Primavera

Anima a trifte planta:

O terno Rouxinol na frefca hera

Os feus amores canta*

Aflim eu ,
que da longa , e dura aufencía

Soffrendo o adlivp effeito ,

Saudades me defmaiaõ, e com violência

Sufpira o firme peito.

Mas de Marília a amável companhia
>

Como a bella EftaçaÔ ,

Efpalha mil tranfportes de alegria

No affli&o coração.
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J o z i n o.

Fora do pobre ninho andaõ voando

Alegres- paííarinhos

,

Com cuidado fuftento procurando

Para os caros filhinhos.

D'hum ramo a outro ramo diligentes

Voaó , e com deftreza

Os bichinhos caçando , vaõ contentes

Co a íua débil preza :

Da mefma forte os triftes olhos deito

Pela vafta Campina ;

Se nella Tiríe encontro , fatisfeito ,

O prazer me domina.

Belmiro.

Campos , Choupanas, gados numeroíbs,

E quanto o Douro cria

Que Marília faô menos preciofos ,

Nao tem tanta valia»

Jo-
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J O Z I N O.

Rofas, lírios, papoilas, quantas flores

Anima a Natureza
,

Como a formo fa Tirfe , os meus amores,

Naõ tem tanta belleza.

Aífim cantarão; quando a fombra féa

O prado efcurecia
;

As manfas rezes juntaõ, , e da Aldéa

O caminho tomando em companhia

,

Contentes vaõ fahindo,

O pacifico gado conduzindo.

EPIS.
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EPISTOLA I.

O S dias, que aqui paflb Jonio amado,

Saô fec'los : o que faz hum duro eftado!

Pois nunca fe moílrou a minha Aldéa

Taõ defabrida , e féa.

Por toda a parte a morta Natureza

Me reprefenta imagens de trifreza ;

E em cada objecto o afflidlo penfamento

Eftá nutrindo o feu mortal tormento.

Vivo íem gofto , fem prazeres paíío
,

E fó com fufpirar me íatisfaço: (abrigo

D'hum pobre , e humilde teíto ao trifte

Sopporto , caro Amigo,

O tyranno rigor do meu deftino :

Mil vezes cada dia me amofino ,

Penfando no abyfmo delgraçado ,

Etn que me confidero fepultado.

Naô
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Nao tenho quem confole a minha íórte,

Quem a minha alma languida conforte :

Apenas alguns ruílicos Vaqueiros ,

Em todos os feus tratos bem grofleiros,

Eíta choça frequentaó ,
(tao.

E em vez de allivio darem , me atormen-

Hum me conta q ha perto de dous mezes

Faltaõ no feu rebanho fette rezes

;

Outro diz que eílá boa a femeadura ,

Que teremos hum anno de fartura ;

Aílim d'eíta maneira

Comigo paffaó quaíi a tarde inteira.

Porém fe fico fó alguns momentos,

Com que ternos, faudofos penfamentos

Vivo entaõ entretido !

Ah ! meu Jonio querido ,

Quem podéra pintar-te a própria fcena,

Sem renovar no peito a dura pena

!

Da bella Eliza os annos faó chegados :

E eu por meus peccados

Nem fequer hum fó Verfo tenho feito :

Ve*
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Verei fe defde agora lhe endireito

Ao menos hum Soneto.

Efpero , que também o teu affedto ,

E o dos noflbs Paftores

Applaudaô nefte dia os meus amores.

Agora
, Jonio caro , fica certo

Que na Aldéa , onde habito , no deferto.

Em que eftou embrenhado ,

Só terá por allivio o meu cuidado

A noticia fiel da tua forte.

Da incançavei Defgraça o duro corte

EntaÓ me cahirá mais brandamente.

Em fim , Jomo feliz , ferei contente ,

Mefmo nefte retiro ,

Vendo-te inda lembrar do teu Belmiro.

EPIS-
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EPISÍOLA II.

KJ Uando já me penfava fepultado

Do Defprezo infeliz no abyfmofeio.

Sem ter noricias do meu Jonio amado ;

DMiuma pura amizade doce enleio ,

Os teus Veríos, vieraõ de repente

Defvanecer meu timido receio.

Sei que ainda me eílimas, e que aufente,

Apezar da diftancia
, que medéa ,

Te lembras de quem te ama ternamente.

Porém entre o prazer, que me rodéa,

A tua íórte
, pouco venturofa;

Mil afflicçoens no peito me feméa.

Eu maldigo aDefgraça monftruofa,

A Defgraç cruel , que naõ defeança ,

Sem affligir huma alma virtuofa.

Mas,



n8 Versos

Mas, adorado Jonio , haja eíperança:

Depois da tempeftade bramidôra

Coftuma vir hum dia de bonafija.

Dos triítes o deftino fe melhora ,

Quando menos fe penía : n^hum momento

Diverfo podes fer do que és agora.

Se da alhéa Cabana o pavimento

Te agazalha, te ferve de jazigo ,

E nad tens qualquer ruftico apozento ;

Se naõ encontras coração amigo *

Qae , movido das tuas agonias

,

Pertenda fuavizar o teu perigo ;

Inda amanheceráo alegres dias
,

Em que, poíto n'hum mais ditofo eftado,

Os Paítores te façaõ cortezia.

Se também te imaginas defgraçado,

Deixando-te a Infiel
, que idolatravas

,

Louva os Céos > niffo foíle aíFortunado.

Lou-
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Louco d'amOr por ella fufpiravar ?

Chegafte-a a conhecer ; és venturofo ;

Defpedaça as cadéas
, que arraftravas.

(forçof\

Naõ chores , naõ
,
perdendo hum mal

Que huns matadores olhos te forjavaõ,

Nem por iffo te chames defditofb.

A folidaÔ , a gruta , onde foavao

Teus ais cançados , languidos gemidos ;

Nao ouçao mais as queixas
, q efcutavaá.

Bufca os campos de flores reveftidos,

Louva da Natureza as bellas Graças
,

E terás em focego os teus fentidos.

Do dia as horas fer-te-haó efcaflas ;

Mas, fe amas outra vez o ingrato objeíto,

Sempre o mefmo feras
,
por mais q faças.

Por goftar dos teus Verfos , os remetío*

Á encantadora Eliza, e também mando

Na fua companhia hum meu Soneto.

Ago-
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Agora, bom Paftor, continuando

Em me contar as tuas aventuras

,

Irás o meu deftino alliviando ,

Encherás efte peito de venturas.

EPISTOLA III.

N(peftades
Ao devem , caro Armindo, as tem-

Defanimar o affouto Marinheiro :

Cobrem-Ihe a Náo as ondas empoladas,

A tormenta lhe quebra os altos maftrosj

Vê mil vezes o rofto á fera Morte

,

Antes que poíTa vêr o alegre porto ,

Aonde a ambição cega o leva , o arrafta;

O Lavrador íincero rafga os campos,

E íobre a terra efpalha a fementeira

;

Incançavel fopporta o Sol ardente ,

A chuva , a tempeftade , o frio , a neve*

An-
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Antes de recolher o doce frudlo

Das íuas eiperanças.

O mifero Soldado, entre clamores

Dahorrorofa, mortal arteífearia , (ros^

Empunha a férrea efpada, aflalta os mu-

Salpica o duro chaó c^o próprio fangue ,

Antes que volte, cheio de triunfos,

Gozar na cara Pátria

Do feu valor o premio , e a recompenfa.

E fe he verdade tudo , quanto digo;

Que efperanças , que alegres efperanças

Naõ devem ter agora os teus trabalhos ?

Se diílante da Pátria tens vivido >

Se deixafte faudofo os doces lares ,

Nem íempre ha de durar eíle defterro#

A Fortuna fe moftra ora rifonha

Aos olhos dos mortaes , ora raivofa >

Arégora lhe vifte máo femblante ,

Daqui a pouco tempo o verás grato.

Naô te caufe trifteza o vil defprezo

,

Com que alguns iníenfatos te maltratao,

Á
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A Iiuma alma, que a RazaÕ illuítre anima,

Longe de a offender , caufa piedade»

Li a tua Elegia :

E inda que nella vejo retratados

Frefcos íignaes da tua viva mágoa ,

Eu naõ podo deixar de confoiarme.

Maríia , a formofa Marila, que algum dia

Das tuas Cançoens era o terno objeilo ,

Agora a vejo fer dos teus gemidos, (dofo,

Que importa, Armindo! Louva o Céo pie-

Abençóa os tormentos , que padeces :

Se ainda brotaó íangue as vivas chagas

Do coração ferido ,

A mefma tyrannia d'efla ingrata,

Para as curar depreffa
,

Ha de fer o remédio mais faudaveL

Foge , ditofo Armindo ,

De reunir a mifera cadéa

:

Inda a preço de lagrimas baftantes

,

Conferva a refgatada liberdade^

A rifonha, florida Primavera

Co*



de Belmiro; 223

Começa a embellecer a nofla Aldéa :

Já n'huma deftas tardes junto ao rio

Dous rouxinoes cantavaõ docemente :

Lembraraõ»me os inítantes preciofos

,

Que nefte mefmo fitio,

Efcutando-os , paflavamos contentes.

Tu fabes as bellezas , que efte tempo

Pelos campos fêmea:

Deixa, Armindo, os eftrondos da Cidade^

Vem goftar as delicias da Amizade.

AOS
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AOS ANNOS

DE ELÍZA,
Belmiro.

p Orque deixas , Liceo , na ruiva aréa

Encalhado o Batel , e, em calmaria

Spraiando o claro mar, vens ter á Aldéa

Sem ambição da branca peícaria ?

Liceo.
Naó he motivo eftranho, o q me obriga

A deixar hoje a mifera fadiga :

Tu fabes que efte dia aftortunado

He aos doces prazeres confagrado.

Belmiro.
Certamente : na Aldéa fe refpira

Hum fincero , e geral contentamento ;

Todos eftaó cantando ao íbm da Lira

A memoria d'hum fauílo nafcimento.

Li-
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L I C E O»

Hontem ,
que o largo mar irado eftava,

E as ondas furioíb encapelava

,

Singelo facrificio já difpondo
,

Rudes ,
pobres cantigas fui compondo*

Da alegria, em que falias, íaõ nafcidas,

E ao feu objeéto , a Eliza dirigidas.

Ouve-as, Paftor,.e já que difto entendes ,

Antes que as cante,quero que as emendes*

Belmiro.

Goftofo efcutarei , Liceo amado
,

D'eflfe génio fecundo o raro effeito

:

E em ouvindo o teu Ple&ro fublimado,

Sentirás palpitar meu terno peito.

Liceo.

Sentemos-nos na margem d*eíte rio

,

Que a dizellas , Belmiro , principio.

Tom. I. P Atten*
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Attende agora

Hum Pefcador,,

Ó Mãi d'Amor

,

Filha do Mar.

Nas crefpas ondas

Erguendo a frente,

Divinamente

Vem-me infpirar.

Eu te prometto

Duas Rolinhas

,

Brancas Pombinhas

Sacrificar.

De ruivas conchas

Muitos milhares

Os teus altares

Iraó ornar.

Búzios torcidos

De parda cor

Ao teu Arnor

Hei de apanhar.

Ah
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Ah ! Vem , naò tardes,

Empunha7 o Sceptro
,

Meu rude PJeétro

Corre animar.

Hoje naõ íouvo

Altos Serranos
,

Huns fauflos annos

Quero cantar.

Ó bèlla Deoza ,

s

He huma Paítora ,

A quem adora

O^mefmo Mar.

Eliza amável
,

Das Graças filha ,

A maravilha

Deite lugar.

Eu a retrato

Com cor fiel

,

Se o meu pincel

Naõ deímaiar.

P2 IÍC
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He quaíí louro

O íeu cabello

,

%
Cufta abrangello,

Ao pentear.

Tem lindos olhos

Da cor dos Céos ,

Ganhão tropheos

N'hum íò olhar.

Nas brancas faces

Lizas, formofas,

Vermelhas rofas

Podem-fe achar*

Sao os feus beiços

De coral fino ,

Que o Deos menino ,

Corre beijar.

No cafto feio

De neve pura

,

A formoíura

Vai repouzar.
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Todo o mais corpo

He taó bem feiro ,

Que hum fó defeito

Naó fe ha.de achar.

Eu te abençoo ,

Ó Natureza

,

Que efta belleza

Chegafte a dar.

Fefteje o dia

,

Em que naíceo

A Terra, o Céo

,

O fundo Mar.

Deixem as redes

Os Pefcadores

,

E os feus louvores

Venhaó cantar.

Bel-
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Belmir o.

Ah!Lii:eo! quem poderá o teu engenho

Imitar ! Quem compor affím ppdéra

!

Porém de nada yal o gofto , e e^iipbnlio ,

Quando fe tem mui rude,/e curta esfera!

Eu também ao prazer
, q hoje fe fente,

Cantigas fiz do bello ornato nuas :

Ouve-as, ellas naô preftaò certamente :

Feliz de mim fe foíFrem como as tuas

!

Formoía Eiiza ,

Paftora bella ,

Do campo flor

,

Do Céo eílrella.

Tu, que és acaufa

De tanto godo ,

Volta ao meu canto^

Sereno o roíto.

Ef*
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Eícuta hum pouco

A branda Lira ,

E o Eftro pobre j

Que Amor infpira.

Se der cantando

Alguns gemidos ,

Perdoa , Eliza ,

Fecha os ouvidos.

Quem principia

Triíle a cantar
,

Acaba ás vezes

A íufpirar.

Para que a minha

Voz mais levante ,

Os olhos fito

No teu femblante.'

Tempo, que gaitas

Thronos , Grandezas

,

Tu naô deftróes

Tantas bellezas.

Mur?
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Quando hum Paílor

Trifte lamenta ,

Qual penha bronca
,

Ouve a tormenta.

Caufa defgofto ,

Tanta afpereza

Andar unida

A tal belleza.

Teimofa Sorte,

Se alguém poderá

Tornalla branda,

E menos fera !

Teria em paga

,

Do meu theíouro

Dois favos cheios

Do mel mais louro.

Da minha fraca ,

Pobre manada
,

Huma rez branca
,

Ou bem malhacUt
Da-
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Daria mais

( E iílo aíTeguro )

Hum grande tarro

De leite puro.

Redondas nozes

Também daria
;

Tudo o que tenho

OfPreceria.

Formoía Eliza ,

Ah! por piedade,

Perdoa a minha

Temeridade,

Já me occultava

O meu penar
,

Que hoje naó devo

Queixas formar.

Mas fó pedir

Aos Céos SobVanos

Que felicitem

Teus fauítos annos*

Li-
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L i c e o.

Agora > bom Paftor , vamos depreíía 7

Que o feílejo na Aldéa fe começa*

As cantigas
, que aqui já dito temos

,

Na prefença de Eliza cantaremos.

Belmiro.

Vamos , Liceo ; eos juftos Céos piedo-

Queiraõ fazer
, ( tornando-a menos dura)

Que effes teus Veríeis fejaõ mais ditofos,

E que tenhaõ q os meus melhor ventura.

QUA-



de Belmiro. %ag

Q^U A D R A.

Atira > Cupido , atira ,

Atita já livremente
j

Fere^me aquella ingrata,

Mata-ma já de repente.

GLOZ A.

J Obre o braço reclinada

Dormindo eftá: Deos d'Amor ,

Do teu cruel paíTador

Afia aponta dourada:

N'hum brando íono engolfada
,

Que o fenti mento lhe tira

,

Nem fequer o ar reípira • • . •

Que opportuna occaílaõ
;

Prepara o duro farpaõ
;

Atira , Cupido , atira.

Atira
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Atira . . . . Mas que embaraça

Te fez o corpo tremer ?

Sem alguma força ter

Cahe languido o rijo braço !

Animo , Amor: férreo laço

Abranja o punho inclemente,

Aqui mefmo , de repente

Sinta o peito empedrenido ,

Que o Deos d5Amor offendido

Atira já livremente.

Sinta , que os teus paíTadores

Rafgaó a penha mais dura

,

Que da altiva formofura

Saõ teus ferros vencedoresc

Que Vaflallos , e Senhores

Te rendem fubmiííao grata:

Mas para que fe dilata

Hum triumfo, huma vidtoria ?

Vai alcançar tanta gloria
>

Fere-nte aquella ingrata.

Quen-
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Quente fangue inda fumando

A fria terra falpique
,

Anarda defde hoje fique

GroíTas prizoens arraflando.

Mas , fe aífim mefmo , zombando

Contra o teu braço potente
f

Moftrar a Ingrata que fente

No peito impia crueldade,

Entaõ naó haja piedade

,

Mau-ma já de repente.

QlJA-
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Q^U A DR A.

Ouvindo a Raza6 fagrada
,

Vi teu génio enganador :

Acabaraõ-fe os gemidos
,

Ah 1 aao mais , naõ mais amor.

GLOZA,

Q Uai enfermo delirante

Com a febre anguíliado
,

Affim tinha nefte eílado ,

Mariiia , meu peito amante.

Fui fopporrando confiante

A chama defefperada;

Mas a paixão taó pezada

Ganhando rancor, e tédio ,

Para tudo achei remédio ,

Ouvindo a Razão fagrada.
Eí-
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Efcutando-a , de repente

Alcancei confolaçaõ >

Prazer, que o meu coração

Venturofo agora fente.

Junto d^ella claramente

Conheci teu falfo amor :

E gelando* fe de horor

O fangue nas próprias véas
%

Pradticar mil acçoens féas

Vi teu génio enganador.

Cuftou-me , fallo a verdade ,

Horas de melancolia

A tyranna alleivoíia

Da tua infidelidade.

Porém 9 tendo em liberdade

A força dos meus fentidos ,

Teus proteftos fementidos

Rífquei do meu penfamento,

- Marília deitei ao vento ,

AcabaráÕ-fe os gemidos.
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Livre agora da tormenta ,

Em que me vi íbçobrado ,

Efquecendo o mal paíTado
,

Doce ventura me alenta.

Nem já mais fe reprefenta

A idéa do teu rigor

:

Porém , tendo inda temor

De tornar a padecer ,

Nunca mais Marilias ter

,

Ah ! naõ mais , nao mais amor.

QJJA-
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QJJ A DR A.

Triíles enganos do Mundo,

Já lie tempo de acabar :

Dos homens a variedade

Me fez já defenganar*

G L O Z A.

j Á fem fru&o , em vaò fe cança

A ingrata , infiel Pafrora :

O meu peito em cada hora

Mil deíenganos alcança*

Na fanraílica efperança

Infenfato nao me fundo:

Conheci que do jucundo

Rodo feu a perfeição ,

Que os attraílivos íó íaá

Trifies enganos do Mundúè

Tom. I. Q Por
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/

Por ella dava gemidos f

Que todo o campo atroavaõ

,

Na Aldéa na6 fe encontravaõ

Exceflos mais repetidos.

Com mirtho os jafmins tecidof

Seu cabello hiaô ornar :

Sempre andava a publicar

De Marília a formofura j

Porém huma tal loucura

Jd he tempo de acabar.

Foi notória a aleivofia

,

Que encerrava no vil peito :

Logo pude ver desfeito

O grilhão , que nos prendia*

Já vivo . • • quem tal diria !

Na goftofa liberdade ;

Diga embora a mocidade

Que fer confiante naõ pude ;

Que em taes cafos he virtude

Dos homens a variedade.
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Inda Marília penfava

Vibrar agudos farpoens J

Inda forçadas prifoens

A infiel me preparava.

O veneno , que occultava ,

Enta6 vim a penetrar :

Ainda temi quebrar

D'Amor a dura cadéa;

Mas em fim huma acção féa

Me fez já defenganar.

CU QUA-
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Q^UADR A.

Se entre nós até morer

Naõ há de haver união ,

Eu naõ quero viver mais,

Mata-me por compaixão*

G L O Z A:

M Arilia , quando hontem vi

Amor no teu lindo rofto ,

Logo , cheio de defgoílo

,

Olhar-me irado o fenti.

Coalhou-fe o.fangue , tremi

,

Nada lhe pude dizer :

Mas ao depois quiz faber

Se queria eílár comigo ,

Se ta£ fomente comtigo,

Se entre nós até morrer.
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Louco , me refponde Amor ,

Defvanece os teus intentos
;

Pois taõ altos peníamentos

Saó dignos do meu furor.

E's hum ruftico Paflor

,

Creado na folidaõ ;

Marília de perfeição

Tem partes celeíliaes t

E entre peitos defíguaes

Nao há de haver uniaõ.

Ah , cruel ! então gritei

,

Tu fó me podes matar

,

Nao me querendo enlear

Ao coração, que alcancei.

Mas íe a tua infame lei ,

Se os teus decretos fataes

Naò íe abrandaõ com meus ais

,

Da-me a morte defaftrada ;

Pois perdendo a minha Amada
J

Eu nao quero viver mais.

De-
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Depois de me refponder

Mil injuftos defenganos ,

Nos teus olhos fobcranos

Foi-íe o Crqel efconder.

Sim , Marilia , íe hás de ter

TaÓ ferino coração

,

Antes no meu peito entaà

Enterra hum duro punhal

,

Evita-me o maior mal ,

Mata-rne por compaixão.

QUA-
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QUADRA.

Os olhos da minha Amada
Mais que todos lindos faó :

Em tudo he agradável ,

He formoía fem fenao.

G L O Z A.

V^ Uando a minha bella idade

Na pobre Aldéa paííava,

Rindo-me cTAmof , cantava

Os goílos da liberdade.

Do cego Deos da impiedade

Naó temia a farpa hervada :

Como penha inanimada

Aos feus tiros reílíti

,

Até o inftante , em que vi

Os cibos da minha Arriada.
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Apenas pude encontrar

Huma vida enternecida

,

Qual Rolinha
, que he ferida

,

Entrei logo a deímaiar.

Ouvía-fe palpitar

O vencido coração :

Naõ caufem efpanto , naõ ,

Effeitos taq repentinos
;

Pois os feus olhos divinos

Mais que todos lindos fao.

Na loura trança fe vem

Brincar traveííos Amores;

Do pejo as amáveis cores

Ornada a face lhe tem.

O Rizo , a Graça
5 o Defdem

A fazem mais eftimavel :

O íeu génio incomparável

He centro de perfeiçoens ,

Prende, encanta os coraçoens ,

Em tudo he agradável*

Ah,
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Ah ! mortaes ! a Mãi cPArnor

Inveja os encantos feus

;

Vai altos nobres trofeos

Aos feus pés rendida pôr.

Efta Ninfa he íupVior

A qualquer comparação :

Se pôde haver perfeição,

Qué nao tenha algum defeito J

Só a que vive em meu peito

He formofa fem fenaõ.

MO
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MOTE.

A lembrança do paflado

Infunde melancolia.

G L O Z A.

D E que ferve ter gravado,

No meu trifte penía mento

O noflb contentamento ,

A lembrança do paíTado?

De que ferve , fe acabado

Vejo o bem , que poíTuia ?

Quanto mais feliz feria,

Se podéra ver rifcada

Imagem ,
que fo lembrada

Infunde melancolia !

Zom-
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Zombei $o jugo pezado

,

Que tantos annos fofíri:

Sou feliz ; até perdi

A lembrança do paílado.

Já tenho roto , e quebrado

O grilhão , que me prendia ,

Livre da vil tyrafmia

D' Amor , vivo fatisfeito :

Agora nada em meu peito

Infunde melancolia.

W

MO-
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MOTE.

NaÕ te poflb declarar

Os íegredos do meu peito#

GLOZ A.

O E quero , Anarda , expreflar

O meu funefto defgofto ,

Em vendo teu lindo roíto ,

Naó to poíTo declarar.

A hum continuo fuípirar

Fico, Anarda , entaõ fujeito ;

Mas teu génio contrafeito ,

Que faz reparo em me vendo
,

Nos meus olhos eftá lendo

Os fegredos do meu peito.

MO-
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MOTE.

Com paflb igual , como a Morte

,

Piza Amor a choça , e o Throno.

GLOZA,

H E d'Amor o Império forte

Taõ peftifero aos humanos

,

Que fomenta eítragos, damnos,

Com paffo igual , como a Morte*

Muda dos mortaes a forte ,

Troca o Inverno em Outono,

Faz perder o brando fõno ,

Naõ refpeita fobVania ;

Com a mefma tyrannia ,

Piza Amor a choca , e o T.hronol

H MO-
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MOTE.

O nome da minha Amada*

G L O Z A.

\J Uando da auzencia o tormento

Gom mais força augmentar vejo ,

Vou para as margens do Tejo

Dar allivio ao penfamento.

Modera-fe algum momento

ApaixaÕ defefperada:

Porém , íentitido ateada

A vira íaudade , affti&o

Entre íufpkos repito

O nome da minha Amada*

Exi
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Extin&a a mimofa côr

Do rofto lindo , c engraçado ^

Ao pé do Tejo fentado

Vi Cupido , o Deos d'Amor.

O amolado paílador

Tinha na aljava doirada >

E huma concha prateada

Da ruiva aréa apanhando i

Nella gravava , chorando ,

O nome da minha Amada.

Todo efte Tejo fe admira

Da paixão , a que me atrevo ; %

Pois em qualquer parte eícreyo

A minha cara Belmira.

Nas coftas da pobre Lira

A tenho também gravada

,

Na mefma neve gelada,

Em qualquer pequeno galho

,

Quaíi tranfportado , entalho

O nome da minha Amada.
Achei
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Achei , mortaes , hum fegredo

Para abrandar o Tyranno
,

Cujo peito deshumano

He mais duro
,
que o rochedo*

O que faz íuar de medo

A mefma tefta c'roada
,

O que a cadéa pezada

Nos pulfos lhe lança rindo, .

Treme de íufto em ouvindo

O nome* da minha Amada.

Se gratos Verfos formais,

Louvando as Ninfas do Tejo,

Com taes objedtos naõ vejo

Voflbs Cantos immortaes.

Ah ! fe acafo defejais

Huma gloria fublimada,

Ao fom da Lira dourada

Cantai, ó caros Paítores,

A graça dos meus amores ,

O nome da minha Amada.
Nem
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Nem as ternas cantilenas ,

Que no Tejo ouço entoar

,

Tem força para abrandar

As minhas horríveis penas*

Aborreço as bellas íeenas

Da campina matizada

;

Tudo me atormenta , nada

Com prazer me vai nutrindo
j

Só me confolo em ouvindo

OiÊme da minha Amada.

Quando %^!ma ardente creíla

Do campo a grata verdura >

Vou procurar afrefcura

D'huma fombria florefta.

Alli paflb a quente íéfta

Sobre a relva matizada;

E , tendo a idéa occupada

. No meu objedlo divino ,

A's mefmas aves enfino

O nome da minha Amada.
Tom. L R Jun-*
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Junto á faudofa corrente

D'hunn pacifico ribeiro

Paflb quaíi o dia inteiro

Livre da importuna gente.

Huma aveíinha innocente N

He companheira adorada j

E vive taõ coílumada

Ào que fempre eftou dizendo f

Que já repete em me vendo

O nome da minha Amada.

Mil penfamentos infpira

Hum canto doce , e agradável

,

A Paftora mais amavei

,

A minha cara Belmira.

He por ella a branda Lira

Divinamente animada
>

A meíma Faia copada

Mais altiva fe conhece
,

Quando no tronco apparece

O nome da minha Amada.
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A cumprida trança d'ouro ,

De que Amor forma as prizoens.

He o objeéto das Cançoens

Dos Paftores lá no Douro.

He Belmira , o meu theloiro

Também no Tejo adorada :

A Faia mais elevada
,

O Ciprefte, a gruta , a penha ,

Naõ há coufa , que naó tenha

O nome da minha Amada.

#%%&

R % MO-
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MOTE.

À tua auzencia , meu Bem ,

Me há de tirar a vida.

G L O Z A.

A H Belmira ! parte , vem

Minha morte fufpender j

Pois já naõ poíTo íoíFrer

A tua auzencia , meu B^m*

Anda confolar aquém

Vive n'huma infauíta lida:

A dura Sorte intimida

Antes que mais fe embraveça ?

Senão verás que depreíla

Mc há de tirar a vida.

Coa*
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Contra mim poder naõ tem

Contra a prizaõ , que me enlaça »

Toda a força da defgraça ,

A tua auzencia f meu Bem»

Debalde pertende alguém

Roubar-me a fé promettida
j

Pois antes que confumida

Seja efta paixaõ fiel ,

Primeiro a Morte cruel

Mc há de tirar a vidai

CAN<
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CANTIGAS.

O E atégora defgraçado

Dei ao vento inúteis ais ,

Hoje rompo em mil pedaços

D'Amor as prizoens fataes»

Em vaó , doces Efperanças
,

Ao longe o premio moftrais;

Sei quanto já me enganaftes,

E que agora me enganais»

Ainda da tempeftade

Vejo frefcos os fignaes ;

Ainda , Paixoens , me lembra

Quantos fufpiros cuftais#

Ferviaõ dentro do peito

Iras , Zelos infcrnaes ,

Nunca tinha refrigério
,

Dava fempre triftes ais*

Hum
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Hum doce feliz focego

Me crefce cada vez mais ,

Já d'Amor naó finto n
?alma

Os feus venenos mortaes.

Vós , aífliítos coraçoens ,

Que em tormentos íufpirais ,

Aprendei do que hoje faço ,

Se ventura défejais.

Se com trifte , amargo pranto

A fria terra enfopais,

Acabe o cruel motivo,

Porque vós tanto chorais.

Gemendo fe pafla a noite ,

O dia afflidlos paliais ,

Se ífto por Amor fazeis ,

DnAmor que premio efperais ?

Vede o fangue inda fumando
,

Que entre ferros derramais;

He vergonha por Paftoras

. Fazer íacrificios taes.

Na6
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Nao vos prendaá as promeflas
,

Que ás tyrannas efcutais :

Soffrendo triíles enganos , .

Se nellas vos confiais.

Nutrem no fingido peito

Ódios , vinganças mortaes ;

Defprezaó voííos gemidos .

Zombaõ
,
quando fufpirais»

Se acafo delias infames

Algum favor alcançais

,

Por quantos duros tormentos

Eíle favor naõ comprais ?

Ah ! fugi deitas Serpentes ,

Triíles , miíeros mortaes i

Que vos enchem de veneno

i

Quando o peito lhe moítrais.

Ouvi de mil defgraçados

O fom de languidos ais :

Ah ! tremei , e defde agora

Quebrai os laços fataes.

De-
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Depois vereis quanto infames

Saõ cTAnior os cabedaes ,

Que aborreceis mortalmente ,

O que agora deíejais.

Se , enfadados de gemer ,

O meu exemplo tomais ,

Adeos , triumfos d ?Amor,

EntaÕ de todo acabais.

CANTIGAS.

E Ntre tofcas , brutas penhas

Vou nutrir a minha dôr :

Anarda , fica com Deos ,

Adeos para fempre , Amor.

Defde hoje nao ouvireis

Gemer hum trifte Paílor •

Eu te deixo , Jinda Anarda l

Adeos para fempre, Amor.
Pen-
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Pendente n'hum velho tronco

A minha Lira vou pôr :

Acabarão- fe os meus godos

,

Adeos para fempre , Amor.

Pouco , e pouco irei murchando ,

Como a já cortada flor :

Serio breves os meus tiias ,

Adeos para fempre, Amor.

Naó verei foprar-me a vida

Hum íemblante encantador

,

Comtigo tudo me fica
,

Adeos para fempre , Amor.

Naõ terás mais o trabalho

De enterrar o paífador :

Vai-fe embora hum teu efcravo ,

Adeos para fempre , Amor.

Com as feras mais humanas

Eu vou fer habitador :

Se lá nao podes voar

,

Adeos para fempre. Amor.
Ma$
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Mas íe algum dia mais forte

Me apertar a mortal dor,

Lá vai o pobre Belmiro ,

Adeos para fempre, Amor.

CANTIGAS.

A Mor , voando ao meu peito

,

Ternos amores me enfina,

E nelle co' a farpa efcreve

A minha formofa Alcina.

Depois a Lira tomando

As cordas todas afina,

E me pede que cantemos

A minha formofa Alcina.

Tanto pede , fanto roga
,

Amor tanto me allucina
,

Que cantamos defte modo
A minha formofa Alcina :

Pe-
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Pequenas, rmimofas flores,

Que efmaltais efta campina ,

Correi contentes ornar

A minha formofa Alcina.

Se de orvalho inda levardes

Fria gôtra criftjina
,

Como Aftro farei? bnIhante

A minha formofa Alcin .

Toucai-a , mais fohre o peito

Fique a mimofa bon.na
,

Efta tornará mais bella

A minha formofa Alcina.

Hum feftaõ de roxos goivos

Lhe encadée a trança fina :

Ah ! fazei Deoza das Graças

A minha formofa Alcina.

E , fe poderdes , dizei-lhc ,

Que íó ella me domina ,

Qre fó etftremofo adoro

A minha formofa Alcina*
Qye
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Que ainda , que mil venturas

Faufta forte me deitina
,

Pobre ferei , naõ me dando

A minha formo fa Alcina.

Que aílim mefmo deshumana,

Dura , cruel , e mofina ,

Que affim mefmo he o meu encanto

A minha formofa Alcina.

Que:, quer mettido na* brenhas,

Quer na praia , ou na campina,

Repito ao íom de fufpiros

A minha formofa Alcina.

Que ninguém conhecer pôde J

Nem levemente imagina
,

Quanto adoro, quanto eftimo

A minha formoía Alcina.

Mas , fe virdes que enraivada

Com ouvir-vos fe amofina 9

Deixai-a , naó molefteis

A minha formofa Alcina*

Ea-
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Então procurando os pés

Deita Paítora divina
,

Adorai os meus amores,

A minha formofa Alcina.

Fez-rae íufpender o canto

Huma gloria repentina :

Vi chegar ao pé de mim
A minha formofa Alcina.

CANTIGAS.

Laro Douro, que atravefías

Efte verde falgueiral ,

Suípende as ligeiras aguas

,

Deixa contar-te o meu mal.

Naõ queiras, naõ , em dureza

A huma fera fer igual ,

Como ella de mim nao fujas,'

Deixa contar-te o meu mal.
Se
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Se de horror toldar as aguas

A minha hiítoria fatal ,

Naõ corras mais apreíTado ,

Deixa contar-te o meu mal»

Para faberes o pouco

Que a fé das Paíloras vai ,

Ouve a rpinha defventura ,

Deixa contar-te o meu mal.

Porém já como aflbmbrado

Corres turvo , e deligual ?

Ah ! focega , Douro amado ,

Deixa contar-te o meu mal.

Mas em fim , parte ligeiro

Saudar o feliz cazal :

Pois a dura anguília naó

Deixa contar-te o meu mal.

F I M.
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